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باتكلالصخلم

:يكيرمألاخيراتلاسوردنم

تاسدقملاىلعتاضوافملالام

ةداعتساةلواحملىودجةسارديكيرمألاخيراتلامدقي

.تاضوافملابتاسدقملا

1876ةنسنمناوج/ناريزح/وينوي25يف:صخلملا●

نييلصألاناكسلايديأىلعءاركنةميزهيكيرمألاشيجلاىقلت

ىطسولالوهسلالامشيفمهلقاعمرخآنعنوعفادياوناكنيذلا

بهذلابعماطلاناطيتسالاددمتدض(اتوكاد)ةدحتملاتايالولاب

يتلاءادوسلالالتلايفةسدقملامهيضارأيفًاثيدحفشتكملا

ءابنأنويكيرمألاىقلتو،دبألاىلإدونهلاتادهاعملااهتنمض

ىركذلابمهحارفأةرمغيفمهومايأةرشعباهعوقودعبةميزهلا

شيجلاداعأوةقعاصلاكمهيلعربخلاعقوف،لالقتساللةيوئملا

ىدأاممعسوتلاوءادعلانمنورقدقحالماحدونهلاىلعةركلا

،ةيكيرمألاةموكحلاءاليتساومهيلعةميزهلاطورشضرفىلإ

اوناكيتلاةينغلاوةسدقملامهضرأىلع،ةقفلمتادهاعمب

راصتنالابلامألالكاودقفوةفراجلاناطيتسالاجاومأمهترمغو

يتلامهئادعأةلادعونوناقلاوتاضوافملاىلإاوأجليركسعلا
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يفيرجلانمنرقفصنوةقرسلاةيلمعنمنرقدعب،تمكح

لصحيسمهيلعمويلاعزواذإغلبمبمهضيوعتب،مكاحملاةقورأ

،رالودفالآ10نمرثكأىلعةينعملاةليبقلانمدرفلك

اهسفنةسدقملاضرألاةدوعبنوبلاطيونوضفرياولازاممهنكلو

ةيمهأببسباكيرمأيفبعشلاوةطلسلانمعطاقضفرطسو

ضرعلااذهمدقياذامف،ةيعارزلاوةيندعملاوةيحايسلااهدراوم

؟نيطسلفيفانتيضقلربعنم

:ديهمت●

ةينويهصلاةميرجلابةيكيرمألاةقباسلاةقالع

نأىلإةراشإلانسحتسيئرلاعوضوملايفلوخدلالبق

ةقباسلانيبةقيثوةقالعدوجوبديفتتاساردلانمًاريثك

ةينويهصلاوةيرامعتسالامئارجلاورمحلادونهلادضةيكيرمألا

ءادتبااكيرمأفاشتكاناكدقف،يمالسإلايبرعلاقرشملايف

قيرطداجيإلينامثعلاقرشملاىلعفافتلالاةلواحمنمًاءزج

تاورثنعثحبلاىلإةفاضإلاب،أىصقألاقرشلاىلإرخآ

نمةيناثاهعازتنالنيطسلفيفةسدقملايضارألاوزغلومت

نييبوروألانينطوتسملاةيؤرتناكمث،نيملسملايديأ

ملاعلافاشتكانمأشنيذلاعضوللومهسفنألاكيرمأيفلئاوألا

دقتعايتلاةسدقملابتكلابًاقيثوًاطابتراةطبترمديدجلا

اكيرمأةفصومسابتأبنتاهنأ(Puritans)نورهطتملا

1-.MorrisJastrow،2010،75-74و28-27ص.

.17ص،1992،فورودوتناتيفزت-2

.9ص،2004،شكعلارينم-



هذهىلعققحيسيذلاراتخملابعشلامهتفصبمهلاهتدصرو

يهاكيرمأف،نامزلارخآثادحأوحيسملاةدوعتاءوبنضرألا

يذلاديدجلاليئارسإبعشمهنونطوتسملاوةديدجلاميلشروأ

يتلاةثيدحلالبابيهارتلجنإو،ميدقلاليئارسإبعشىلعقوفت

ًاديهمتةديدجلابرلاةكلمماوئشنيلنودهطضملااهنمبره

برحلانالعإةرورضدحىلإمهلاوقأتبهذو،يفلألارصعلل

،ةينامثعلاةفالخلاوةيوبابلاامورمهو"برلاءادعأ"ىلع

هيلعقلطأاموأيرشبلاخيراتلاةورذيهاكيرمأنوكتسو

ةديقعهتنتملو،ةودقللاهيلإملاعلاعلطتي"لتىلعةنيدملا"

يتلايهمهراكفأتناكلبناميإلارصعءاهتنابنيرهطتملا

ةسدقملابتكلاباهوركفمرثأتيتلاةيناملعلاميقلتدهم

مه"جاجحلاءابألا"ناكو،دعباميفةدحتملاتايالولااهتقنتعاو

تناكيتلاةفلتخملاةيكيرمألاةيسايسلاتارايتلاعامجإعضوم

تدمتسادقو،نيسسؤملاءالؤهىلإعوجرلاباهريهامجبطاخت

،جاجحلاءابألانماهباطخةغلواهتسادقليتاذلااهميوقتاكيرمأ

ةيكيرمألاةيوهلانيبقيثولاطابترالانمًاحضاوكلذودبيو

ملحلاكاهنعربعتيتلاةيورخألاةينيدلاتادرفملاودنلجنإوينو

امو،ديدجلاداليملاوصالخلاةمأويلجلاردقلاويكيرمألا

هذهنيخرؤملادحأصخلدقو،مويلاىلإةيحةروطسألاتلاز

."ةيناتيرويبألوصأةيكيرمألاتاذللنإلوقلابةلصلا

ًاقيبطتنييلصألااكيرمأناكسلنييبوروألاةلماعمتناكامك

نيطسلفناكسنعةسدقملابتكلانمةاقتسملاةينيدلاىؤرلل

3-ScavanBercovitch،1975،146و120-117و108-94و88و81و62ص

.اهدعبامو154و
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نعةجنرفلاىدلتنوكتيتلاىؤرلاىلإةفاضإلاب،"ءامدقلا

نويبوروألاداعأمث،"ةيبيلصلابورحلاءانثأنيملسملا

نيملسملاوًامومعملاعلاىلإاورظنيلةيناثةركلانويكيرمألاو

ةيصوصخرثكألكشبنيطسلفلهأو7ةصاخبرعلاوةماع

هيبشتىلإةفاضإلاب،؟رمحلادونهلاىلإمهترظنقباطتةقيرطب

نيذلاو؟لئاوألانييكيرمألانينطوتسملابةنياهصلانينطوتسملا

ًاعيمج(1981-1977)رتراكيميجيكيرمألاسيئرلامهعمج

ثاريمنامساقتتنيتمأداورفصوتحتةدحاوةلسيف

ةنسينويهصلاتسينكلامامأقلمتباطخيفكلذو،ةاروتلا

.184-183ص،1985،فيرشلاانيجير-4

.227ص،1986،يدوراجءاجر-

.91ص،2003،نابعشداؤف-

.48ص،2000،نادمحنادمح-

.79ص،2001،لالهاضر-

.60-59ص،1995،ناعنكيجروج-

.261-260ص،2012،رطمليبن-

.10ص،2002،شكعلارينم-

.2004،شكعلارينم-

3-.JackUtter،2001،18-14ص.

.RobertA.ـ Williams،1992،58-13رص.

.اهدعبامو254و187-186ص،2012،رطمليبن-

.314-313ص،2005،زيفيدنيوليريمورادرسنيدلاءايض-

.391ص،2005،زيفيدنيوليريمورادرسنيدلاءايض-"

.34-33و23ص،2004،شكعلارينم-7

.237و178ص،2008،نيروألكيام-

.77-76و27ص،1996،ناميلسليئاخيم-*

.529و330ص،1986،يدوراجءاجر-

.78ص،1996،روصنمليمك-

.29ص،1990،نسحلافسويروتكدلا-

.430-429و420و365ص،2008،نيروألكيام-
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هعنصامنيطسلفيفةينويهصلاةوزغلاترركدقو،197910

يفهركذقبسامكقباطملكشببرغلايفيكيرمألاعسوتلا

.باتكلانملوألاءزجلايف"(1)ءارمحلاةيدنهلانيطسلف"

ءادوسلالالتلاةصق

شيجلاىلعًابرحSioux"وس"ةليبقتنش1866ماعيف

ثيحىمظعلالوهسلالامشيفاهيضارأمحتقايذلايكيرمألا

قيرطيمحيلمويلاجنموياوواناتنومواتوكادتايالو

يفًاديعببهذلاىمحمهتبذجنيذلانيبقنملاونينطوتسملا

تايالولاتنعذأنأىلإنيتنسبرحلاترمتساو،اناتنوم

Red"ءارمحلاةميغلا"ميعزلاطورشلةدحتملا Cloud

نمضتتىربكةيمحمةليبقلاتحنمومجانملليدؤملاقيرطلا

Blackءادوسلالالتلايفةسدقملااهيضارأ Hillsيضارأو

نافرطلاعقوو،يركسعلاراصتنالاعبتًايسايسًاراصتناةيدنه

...نكلو

ءادوسلالالتلارقعيفةرملاهذهنكلوةيناثبهذلافشتكا

يكيرمألاشيجلااهبماقةيفاشكتساةلحردعب1874ةنساهسفن

مساهزاتجايذلاقيرطلاىلعدونهلاقلطأفةقطنملااللختم

كلتضيبلانولفطتملاونوبقنملاحاتجاو،صوصللابرد

.117ص،2001،لالهاضر-19

.76ص،1990،نسحلافسويروتكدلا-
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نإفنييلصألاناكسلابناجىلإناكنوناقلانأمغرو،لالتلا

مهدضفوقولاةيكيرمألاةموكحلاتلضفو،ًائيشمهدفيملكلذ

يلختلادونهلاضفرف،أ"مهئالجإواهاياعردضفوقولاىلع

لبسهيفتصلقتنمزيفاهدراومةرفوببسب،مهيضارأنع

تنلعأف،"ةأضيأاهتيسدقببسبو،ناطيتسالافحزمامأمهشيع

دونهلانماهئاقدصأةيامحةجحبمهيلعبرحلاةدحتملاتايالولا

ملوءايربكلاتاذةلقتسملازومرلا"ةيناودع"نم"نيرضحتملا"

ىلعتلوتساامكًامامت،أ"ءادوسلالالتلاتاورثركذىلعتأت

رشنوءاقدصألا"ةيامح"ججحبدعباميفاندالبتاورث

ركذنودةيروتاتكيدلاوباهرإلاىلعبرحلاوةيطارقميدلا

لجألمثألوأبهذلالجألاكيرمأبورحنأيأ،ةيداملاعفاودلا

نمناريجنععافدلاعانقيدترتتناك،دعباميفدوسألابهذلا

.تاورثلاهذهلاهراكتحانوددهي

عرفلادنعىربكةكرعمتعقونأىلإرتوتلادعاصتو

Little"ريبكلانرقلا"رهنلرغصألا Big Horn،نرقلا"وأ

لئابقلافلاحتاهيفمزهثيح،دعباميفهيلإريشأسامك"ريغصلا

ةيلهألابرحلاتالارنجرغصأةدايقبيكيرمألاشيجلاةيدنهلا

بلسدارأمثيبونجلاقرلابراحيذلا،رتساكجروًجانس

ةقبطلاحلاصلامهمزالتدكؤينيتيلمعيفدونهلاةيرح

ريرحتةيلمعيفةيناسنإلاعفاودلاءافتناةيلامشلاةيعانصلا

لصينأدونهلاةميزهلايعسلانمرتساكفدهناكو،قيقرلا

1-.AngieDebo،1983،236ص.

|PaulaMitche.ـ Marks،1998،193رص.

14-.AngieDebo،1983،235ص.

13-FrederickE. Hoxie،1996،594ص.

-RobertM. Utley،1994،127ص.
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هتيؤرلًاقبطًاناظةيروهمجلاةسائربصنمل"دجملا"اذهب

نأاندالبيفقارشتساللةرظانملاةيلاصئتسالاةيرامعتسالا

مدطصاهنكلو،همامأرارفلابنوذوليس"ءانبجلا"دونهلاعيمج

طحتيتلاةيرامعتسالاىؤرلاةداعك،هقارشتسالرياغمعقاوب

ىلإةرملاةقيقحلاهتلصوأو،ًامئادنييلصألاناكسلاردقنم

نيبهشيجوهسفنىمرنيذلاناعجشلادونهلايلتاقميديابهفتح

دونهلادابأو،تومللبسانممويمويلانأمهراعشناكومهحامر

مهيضارأىلإاوعفدنانيذلامهدئاقونييكيرمألادونجلا

ةنسنمناوج/ناريزح/وينوي25يفكلذناكو،مهعاضخإل

ةمألاطابحإةجيتنمراعيكيرمأبضغىلإىدأامم،1876

ىركذلليلاتلامويلايفةقحاملاةميزهلاربخيقلتدعبةيكيرمألا

نيح(1876ةيليوج/زومت/ويلوي5)لالقتساللىلوألاةيوئملا

يتلاتاراصتنالاباهتالافتحاواهتوشنةورذيفةمألاتناك

ردقلاب"دقتعتيهوقفألايفعسوتتتلازاموىضماميفاهتققح

ةيحةكرعملاكلتتلازاماذهلو،"؟اهددمتلبتكيذلا"يلجلا

تافلؤملاتلازامومويلاىلإيكيرمألايخيراتلانادجولايف

ًاريبكسيلاهالتقددعنأمغراهليصافتقدأنعردصت

تسيلةيضقلانكلو(ًابيرقت260)ةرصاعملابورحلاسيياقمب

نونظينمىلعدراذهيفوثدحلاةيزمربلبدرجملاددعلاب

ءاهنإك)خيراتلاثادحأضعبىلعةيكيرمألالعفلادودرنأ

رئاسخلانألالثمةيقالخأعفاودنمةيتآ(الثممانتيفبرح

برحلااياحضنأثيحباحسنالارربتالاهتلقبةيداملا

جوعألاسايقلااذهو،قرطلاثداوحاياحضنملقأنييكيرمألا

.239ص،عجرملاسفن-4
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وأاهنعنولوئسمكانهًابرحنوكتامدنعثدحلاةيزمرلمهي

لمحتيوهسفننعلوئسماهيفدحاولكقرطثداوحنوكت

.ثدحلاةيلوئسمهدحو

حايتجاىلإةيركسعلاةسكنلاكلتنعدلوتملادقحلاىدأدقو

ناكسللةسكاعمةميزهودونجلانملويسبةيدنهلايضارألا

ىلعًاملظءاليتسالاوةوقلابمهرصحمتنيذلانييلصألا

،ةيعرشريغةقيرطبءادوسلالالتلايفةسدقملامهيضارأ

تطرتشايتلاةقباسلايمارالةدهاعمهيلعتصنامفلاخت

نعيلبقتسملزانتيأىلعةليبقلالاجرعابرأةثالثةقفاوم

رشُع"ةقفاوم"ىلإلصوتلامتدقو،1868ةنسدعبضرألا

ةيطارقميدلاةلاسرةقيقحرهظتةيوتلملئاسوبةليبقلالاجر

ةفاضإلابرمخلاضعببوأتارالودةعضببةوشرلاكةيكيرمألا

ملنإًاعوجتوملامثنموتادعاسملاعطقبدونهلاديدهتىلإ

,sign)مهضرأنعاولزانتي or die)""مهماهفإبمهعادخو

ىلعدامتعالانماونكمتينأىلإيداملامعدلانوقلتيسمهنأ

ناكو،ضيبألالجرلاةقيرطبسحشيعلابسكيفمهسفنأ

،"اهتميقيفةبوتكملاكةيوفشلالجرلاةملكنأنودقتعيدونهلا

ملنيذلانييكيرمألابقلعتياميفهتقدمدعفشكتيساموهو

،هيلعاوعقوامبمازتلالابىتحوأمهدوعوةباتكبمهسفنأاوبعتي

هنماوبرهيذلاعوجلاونامرحلاورقفلايفدونهلاقرغيسو

عزنتالواحمرمتستسو،ضرألانعاولزانتامدنعءادتبا

تاسرامملاسفنبموقتتاضوافمللةددعتمدوفوبمهيضارأ

15-.PaulaMitchell Marks،1998،196ص.

-.EdwardLazarus،1999،436و92ص.

19-.JeffreyOstler،2010،100ص.
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تالزانتلانمديزمىلعةقفاوملاعازتناتالواحميفةقباسلا

يذلاو(1887)يضارألاصيصحتلزودنوناقرودصدعب

ىلعنيلبقملانييلصألاناكسلل"هتيمهأ"و"هتمظع"تهبش

انجاملاوقيقرلاريرحتكلذكولالقتسالانالعإب"ةراضحلا"

ةددحمتاحاسمعيزوتىلإىضفأو"7(إ1يف3يأ)اتراك

نود،"ةرضحتملا"وةرقتسملاةايحلاملعتلةيدنهةرسألكل

ىلإكلذيدؤي"ةفدصلاب"و،ةمداقلالايجألاتاجاحلرظنلا

ةعساشلاةليبقلايضارأةيقبىلعنييكيرمألاءاليتسا

يف"ميسقتلا"رظانياموهو،(!)اهتجاحنع"ةضئافلا"و

دونهلاىلعنوناقلااذهريرمتليبسيفو،ينيطسلفلاانخيرات

ةناكمميطحتباهيبودنمةطساوبةيكيرمألاةرادإلاموقتس

،ةيلبقلايضارألانعيلختللنيضهانملاونيمواقملاءامعزلا

نوشترمونودسافمهنكلومهنمألدبنيعاوطمءامعزةعانصو

يفعابمهلءامعزداسفإًانايحألضفألانمو،نورومخمو

كيكفتدعبسؤبلاةلاحيفدونهلاقرغيسو،ةمواقملاخيرات

:مهتاعمتجم

.نوسيبلاروثيفلثمتملاسيئرلامهقزرردصمةدابإب(1)

فدهتسيمليذلاوميلعتلاوريشبتلابيركفلاوزغلابو(2)

:"فلختملا"عمتجملاناكميمدقتعمتجمةعانص

نيطبترملاءالمعلاةعانصوهريشبتلاهادأامناكو-أ

يدنهلاعمتجملاميسقتو،هتاياغقيقحتوضيبألالجرلاعمتجمب

ملءالمعةقيقحلايفمهنويمدقت،"نييديلقت"و"نييمدقت"نيب

هديرجتوهيلعءاضيبلاةنميهلاليهستىوسمهبعشلًائيشاونجي

17-.RobertM. Utley،2002،215ص.
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نويديلقتو،مويلاىلإثداوحلاتتبثأامكهدراوموهضرأنم

نييكيرمألابكاكتحاللةيبلسلاراثألانوسمليمهضعبناك

لئاذرذبنبيلصألاعمتجملاكسامتىلعظافحلانولواحيو

،ةقحاملاةوقلاةهجاوميفىودجنودنكلوضيبلا

ذيمالتلانملايجألةيلعفلاةدابإلاوهميلعتلازاجنإناكو-ب

يفةشحوتملاةلماعملافرصتتحتاوعقونيذلادونهلا

نًعابرتغمجرخكلذةجيتنتوملانممهنمىجننموسرادملا

،"؟دونهلاكوهالوضيبلاكوهاليكيرمألابعشلانعوهبعش

خيراتلايفيراضحلاراوحلا"يفكلذىلإةراشإلاتقبسدقو

.لوألاءزجلايف"يكيرمألا

لئاذرلاضيبلارشنًاضيأكيكفتلاتاودأنمو(3)

"يراضحلا"كاكتحالانعتجتنيتلاةيعامتجالاضارمألاو

هلناكيذلارمخلابرشويراجتلاشغلاكضيبألالجرلاب

املكو،تاعمتجملاكلتىلعةرمدمةيداموةيقالخأتاريثأت

رامعتسالاةيلمعيفىأريذلاسكراملراكةيؤرلًافالخقبس

.لئازرخآناكمًامدقتمًاعمتجملدبتسيًايمدقتًاعفد

عمتجمنكيمل"يئاهنلاعضولا"ريرقتةظحلتناحاملو

ةحساكلاةيكيرمألاةجوملاةهجاومىلعًارداقنييلصألاناكسلا

ضارأنعلزانتلاىلعةقفاوملاىلإىدأاممهئادعأةموكح

يفو،تادعاسملاعطقبعيوجتلابديدهتلاطغضتحتةعساو

يدؤيساموهو،ةيومنتتازاجنإبدوعولاقادغإتقولاسفن

نلو،بذكمضراعموقدصمديؤمنيبةيعامتجاتاماسقناىلإ

18-.FionaMacdonald،1993،57ص.
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دوعولابذكتبثينيحةقيقحلاةظحلاوهجاوينأعيمجلاثبلي

،رقفلانعجتانلاضرملايدنهلاعمتجملاهجاويوةيكيرمألا

يتلاسقطلاتارودنعهرودبجتانلافافجلانعجتانلاعوجلاو

نولقنيالمهنكلوةروطتملامهتينقتباهباعيتساضيبلانسحي

بابيىلإةفاضإلاب،نييلصألاناكسللمهتاناكمإومهتربخ

لضفأضيبلاذخأامدعبدونهلااهيفرشخيتلاضرألا

ةعارزللمزليامبدونهلاديوزتباوهبأيملمثةيعارزلايضارألا

مهمايقلبقاهبمهودعويتلاةيكيرمألاةايحلامهميلعتبوأ

يفاهتادعاسمةموكحلاصلقتسو،مهيضارأنعلزانتلاب

يفدونهلاأجليسو،ةثراكلاىلإيدؤيساموهوكلذلكةهجاوم

يضقتوتازجعملابمهرصنتةيبيغلامأبقلعتلاىلإةياهنلا

ايندلاةايحلاىلإمهتاومأديعتولبًامامتضيبألالجرلاىلع

يضقتةيومدتاهجاومىلإيدؤيسامم،مهدالبيفمهراهدزاو

نمءالمعلايديأباهتماعزوةحلسملامهتمواقمىلعًايئاهن

ةموكحلاليكوويرامعتسالامكاحلاناكنيذلاةيدنهلاةطرشلا

ماقو،مهموقدضمهكرحييذلاوهةيمحملايفةيكيرمألا

عارصلانمةنس400ىلعراتسلالادسإبيكيرمألاشيجلا

ةرزجمباكترابضيبألاناطيتسالاونييلصألاناكسلانيب

Woundedةحيرجلاةبكرلا Kneeتائماهتيحضحاريتلا

لكناكو،1890لوألانوناك/ربمسيديف"وسلا"ةليبقنم

نمءادوسلالالتلاهيوحتاميفكاذنآنييكيرمألانمًاعمطكلذ

دعبيموقلانيدلادادسبعمطلاىلإهفاشتكاىدأرفصأبهذ

يتلاو1"1873ةنسيفتأدبيتلاىربكلاةيداصتقالاةمزألا

13-.DavidNevin،1981،200ص.
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يفدوكرلاتارتفلوطأتدغو1879ةنسىلإترمتسا

تاونسفصنيفعقاولايفدوكرلادهشيذلايكيرمألاخيراتلا

."رشععساتلانرقلانمريخألاعبرلا

،مهسفنأنيدتعملاىتحمايألاكلتيفًاحضاوناودعلاناكو

ةيمحملايدنهلاضرأتحبصأاملكاذامل":ءادوسلالالتلاىلع

"ضيبألالجرللاهحنمواهترداغمهيلعنإفءيشيأيواست

نأهسفننواعملاجتنتساو،هسفنيدنهللهحرشبعصاذهف

ةلضعمانهوطقفةموكحلاسيليأ)يكيرمألابعشلاةسايس"

حومطيأقنخويدنهلاديرشتامئادتناك(يطارقميدلاملظلا

ضرأيأكالتمابدونهللحمسيالاذاملف،هعضونيسحتلهيدل

ةأ"؟يضارألانمرخآعونيأوأنداعماهيف

ةلاعفةروصبملاظملايفتكراشدقفةيكيرمألاةيناسنإلاامأ

مهضرأنعدونهلايلختنأريربتوأراعشتحتةرم

دوعولاضقنبكلذناكولىتحةيحيسملاةراضحلابمهضوعيس

"ةبرحسأر"فقوملااذهيفةيناسنإلاتناكو،مهلةعوطقملا

ةرموةدونهلايضارأىلعءاليتساللةيموكحلادوهجلايف

ةقيرطلاوهمهضرأىلعءاليتسالانأريربتتحتىرخأ

."نيرشلانوهأهنأيأ،مهتدابإيدافتلةديحولا

.73ص،1981،فودجاميراه-ةا"

2-.PaulaMitchell Marks،1998،194-193ص.

22-.JeffreyOstler،2010،99ص.

23-.EdwardLazarus،1999،90ص.
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اهتيشحوو"مالسلاةيلمع"داسف

لظيفمتلتقوبهنوبلسنمقبساملكنأفيرطلا

ةنسذنمًايمسرةيكيرمألاةرادإلااهتجهتنايتلا"مالسلاةسايس"

ةيكيرمألاةيلهألابرحلاةياهنذنماهرداوبتأدبو1869

ديدجيكيرمأماظنبلمشتنأةمألاتلواحامنيح(1865)

"ةمحرلاب"نييلصأناكسوديبعنمنيدهطضملاعيمج

ناكو،يكيرمألاعمتجملاجيسنلخادمهباعيتساو،"ةلادعلا"و

ةيكيرمألاةمألافلكبرلانأىلععامجإلالظيفكلذ

ةايحنأواهلكةراقلايفةيتناتستوربلاةيحيسملارشنةلاسرب

نيبفالخلاناكوددمتلااذههجويفةبقعنييلصألاناكسلا

وأةدابإلادحلصتيتلاةفينعلاةيركسعلاقرطلابكلذنوكي

هلعجوهتايحةقيرطوهتماعزوهتفاقثىلعءاضقلاوفطعلاب

تماقمالسلاةسايسترصتنااملو،ًامامتضيبلاكًارضحتم

ةباجتساللنوعرهيسدونهلانأضرتفييذلااهجمانربقيبطتب

مهترواحمتمتولةبولطملاتالزانتلالكنومدقيوضيبلل

يدنهلاىلعاوبلقنافدعباميفهفيزاوفشتكاضرفوهو،فطللاب

ةيلمعقفارتتنأبيجعلانمنكيملو،مهايادهضفريهنأل

.ةيدنهلاةيضقلاخيراتيفةيومدلابورحلاسرشأعممالسلا

تناكمالسلاةيلمعلظيفةيكيرمألاةرادإلانأوهعقاولاو

يغلأاهلظيفو،يكيرمألاخيراتلايفًاداسفتارادإلارثكأ

دقعةسايستهتناوةيدنهلالئابقلالالقتسابفارتعالا

كلذناكو،تايقافتالااهلحمتلحو(1871)مهعمتادهاعملا
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مالسلاةيلمعلظيفتمتامك،ًايسايسدونهلاةناكمصيلقت

دونههيلعدمتعييذلانوسيبلاسوماجنمنييالملاةدابإ

ىلإاوعفدو،"ةراضحلل"مالستسالاوحنمهعفدفدهبلوهسلا

ريغنموضيبألالجرلاعمطلحمنكتملءادرجتايمحم

ترصقامك،ةسئابلااهفورظيفةعارزلاةسراممنكمملا

هذهىلإيعارزلارضحتلاتاميلعتوتاودألاخدإيفةموكحلا

ةلاعاوحبصأنيذلادونهلاةشاعإيفًاضيأترصقو،تايمحملا

ةقيرطومهقزردراومنادقفدعبةيموكحلاتادعاسملاىلع

لهأبةنياهصلاوبرغلالعفامكًامامت،ةلقتسملامهتايح

ةضورفمتادهاعمةلسلسيفةموكحلامهتربجأمث،نيطسلف

ةددحمةصحبءافتكالاومهيضارأنمةيقابلاةيقبلاميلستىلع

ميسقتلاوأ،(1887)صيصحتلانوناقرودصدعبةرسألكل

،ةيدرفلاةيكلملامهميلعتةجحب،ةينيطسلفلاةيضقلاحلطصمب

نأ"فدصلا"نساحمنمو،اوعداامكرضحتللرسلاةملكيهو

وهو،ضيبلايديأىلإةيدنهلايضارألامظعملقنرضحتلااذه

يرامعتسالالالغتسالانأامك،نيدمتلاةركفنميقيقحلافدهلا

تحتو،ةيبرغلاةيراضحلاةلاسرلارشنتاءاعدانمفدهلاوه

دونهلايضارأيثلثةقرستمتةيراضحلاوةينوناقلاعئارذلا

كلذو،تايمحملايفمهرشحدعبتادهاعملامهلاهتنمضيتلا

،1934ةنسهبلمعلاةياهنونوناقلارودصنيبةرتفلايف

ليصاحملالشفوفافجلامساوملظيفوةرشابمهقيبطتدعبو

رانلانايرسترسفةيبيغلالامألابقلعتلاىوسدونهللدعيمل

،مهلئابقعيمجنيب(1890)"حاورألاةصقر"ةنايدميشهلايف

مهترشبامدنع،ءاوسدحىلعةيداعملاونييكيرماللةقيدصلا

هلهأبديجملايضاملاةدوعودوجولانمضيبألالجرلالاوزب
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ةرهاظلاعمفنعبنويكيرمألالماعتف،ةايحلاىلإهتاناويحو

ةرزجمو"سلاجلاروثلا"ةمواقملاميعزلتقمبرمألاىهتناو

لاوزوموختلاقالغإنالعإو(1890ةياهن)ةحيرجلاةبكرلا

.دونهلاةيرح

:ىوقلانازيملالتخالظيفنيناوقلاوتاضوافمللءوجللا

ءاضيبلاةلادعلاوءادوسلالالتلا

ةحلسملاةيدنهلاةمواقملابتقحليتلاةيئاهنلاةميزهلادعبو

يفوسةليبقتماق،يكيرمألاناطيتسالانافوطمامأ(1890)

مدعلظيفتاضوافملاىلإءوجللابنيرشعلانرقلاتاينيرشع

ًايرظنرقأيذلانوناقلابومصخلاةلادعبتدجنتساوىوقلاؤفاكت

ىلعةيكيرمألاةموكحلاءاليتساةيعرشمدعبتاينيعبسلايف

اوقلتخامهنأضيبلاىواعدباوهجووف،ةسدقملاءادوسلالالتلا

ةسدقمنكتملاهنأواهبمهتبلاطماورربيلءادوسلالالتلاةيسدق

نأةنياهصلاتاءاعدابنوملسملاهجووامك،ميدقلامهثارتيف

مهلةمصاعنكتمليتلاسدقلاةيمهأقالتخاباوماقنيينيطسلفلا

ةسدقماهنوكىلعفقوتمضرألايفقحلاناكو،نمزيأيف

نمزيأيفةمصاعةمركملاةكمتناكلهو،ةمصاعوأ

دونهلاهجووامك؟اهبنيملسملاةيقحأكلذيغليلهو؟ىضم

ةليبقنملالتلاىلعمهءاليتسايكحيميدقخيراتب"وسلا"نم

يفكلذو،مهنماهيلعضيبلايلوتسينأسأبالفةسفانم

اهنوكنعًاخارصايندلاةيبرغلاةراضحلاالمتيذلاتقولا

.22ص،JeffreyOstler،2010.ـ24

25-.EdwardLazarus،1999،413ص.
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يفيتأتمثممألانيبةديرفلاةيناسنإلاونوناقلاولقعلاةراضح

و"ةيربربلا"لاعفأبجاجتحالابحلاصملامامأفعضلاتاظحل

(!)خيراتلارجفيف"ةيجمهلا"

نمنرقفصننمرثكأوةقرسلانمنرقنمرثكأدعبو

يفايلعلاةيكيرمألاةمكحملاتمكحمكاحملازيلاهديفيعسلا

نعرالودنييالم106غلبمبدونهلاضيوعتب1980ةنس

رعاشملانمةجومدلوامم،قحريغبمهضرأىلعءاليتسالا

فئازلاساسحإلاةقيقحنعفشكودونهللةداضملاةيعجرلا

ناكسلادضبكترااممةرصاعملالايجألاباتنييذلابنذلاب

هيفبلاطينمزيفانحبصأو،يضاملايفملاظمنمنييلصألا

ىلإًاقحديعيرارقيأىلعًادر"ةاواسملاب"نورمعتسملا

لامعتسايفليخدلاوقحلابحاصكرتشيلكلذو،هبحاص

نحنله":ًاركنتسملءاستينأليخدلابةأرجلاغلبتو(!)قحلا

ةحمليطعياموهو،"؟دونهلاىلإاكيرمأةداعإددصب

اهناكسهاجتةيناطيتسالاتاعمتجملارعاشمنعةحضاو

نممهمظعملاوزلبمهرطخلاوزدعبىتحنييلصألا

ةظحلثولتبفرتعينأدعتسمعمتجمكانهسيلذإ،دوجولا

ةمسيهو،هدوجولةسسؤملاريطاسألانعفشكللوهسيسأت

موهفمقفونيرخألاعملماعتتيتلاةيبرغلاتاعمتجمللةمزالم

ناوألاتاوفدعبمهيلعيكبتمثمهدضمئارجلابكترتفةعفنملا

ىلوألاهتريسملاظملاباكتراداعةميدقلاحلاصملاتددجتاذإف

.دعبفجتمليتلامهعومدنوكابتملايسنو

25-.AlvinM. Josephy،1989،209ص.
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اولازامونيحلاكلذذنمغلبملاملستاوضفردونهلانكلو

رالودرايلمنعديزيامىلإدئاوفلاعممكارتهنأمغرنيضفار

ة7رالودفالآ10نمرثكأدحاولادرفلابيصنلعجيامممويلا

،"ةدحتملاتايالولايفًاسؤبوًارقفرثكألانمدعتةقطنميف

اميسال،مهلاضنةلصاوموغلبملاضبقدونهلاناكمإبهنأعمو

مهنأف،"اعمتارايلملابضيوعتلاوةدوعلابمهتبلاطمءوضيف

عمضقانتياممعيبلاىلعةينمضةقفاومنألاغلبملالوبقنوري

-------- مهميق".

نمنييالملاتائمبهتميقردقتًابهذءادوسلالالتلاتجتنأدقل

ندعملابىنغيبرغلاةركلافصنقطانمرثكأدعتوتارالودلا

كلذعمو،ةيبشخوةيعارزدراومىلإةفاضإلاب،"أرفصألا

اهروزيذإةىرخألااهدراومةيمهأقوفتةيحايسلااهتيمهأنإف

رازم"ىلإجحللاميسالةأيونسحئاسنييالمةثالثنمرثكأ

نيزيممنييكيرمأءاسؤرةعبرأليثامتيوحييذلا"ةيطارقميدلا

مهو،"تلفزورونلوكنلونوسرفيجونطنشاومهًايطارقميد

دحأقلطأدقو،ناطيتسالاوعسوتلاراصنأدشأنمًاعيمج

ةعدخوأةتكن"مسابصنلاىلعدونهلاءامعزلا

http://www.pbs.org/newshour/bb/social_issues-iuly-dec11- – 7

/blackhills 08-24

28-.EdwardLazarus،1999،429ص.

.407-406ص،عجرملاسفن-ةذا

39-.JeffreyOstler،2010،176ص.

3-.EdwardLazarus،1999،106ص.

|PaulaMitche.ـ Marks،1998،205رص.

-.NewStandard Encyclopedia،1999،645ص16ج-S.

NewStandard.ـ3 Encyclopedia،1999،ص3جB-274 b.

.xiiiص،JeffreyOstler،2010.ـ33

34-HowardR. Lamer،1998،108ص.
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يتلا،ةيكيرمألاةيطارقميدلانأدكؤياموهو،"ةيطارقميدلا

ملظلاوبهنلاىلعتسسأت،ةقورسمةقطنميفاهزومرتتحن

ةيحايسلاوةيضايرلاتاطاشنلاىلإةفاضإلاباذه،داهطضالاو

.فالألاتائمبذجتيتلاىرخألا

يخيراتلاثدحلانمانتدئافومويلاانعقوم

،قرافلاعمهباشمفقوميفنيطسلفةيضقفقتمويلاو

امدعبضوافتلاونوناقلاىلإاوئجلنويلصألااكيرمأناكسف

ةيأيدؤتنأروصتملانمنكيملوىمظعلامهتيبلاغةدابإتمت

دوجوةياهنوموختلاقالغإدعبةجيتنةيألةحلسمةمواقم

ىلعءاضقلادعبمتيذلاو،(1890)ةلقتسمةيدنهضارأ

،ةيكيرمألاخيراتلايفةقرافةمالعفلاودونهلاةمواقم

دادعأباهلكةراقلاىلعةرماغلايكيرمألاناطيتسالاةرطيسو

مهنأيأ،ةليسوةيأباهدصىلعلمعلايدجملانمدعيملةلئاه

يتلاةمألالاوزدعبالإيضوافتلايملسلارايخلاىلإاوئجليمل

نرقلاتاينيتسةياهنذنماوماقكلذعمو،مواقتنأاهنكمي

و1972و1969)ةحلسملاتاروفلاضعببنيرشعلا

"ءارمحلاةوقلا"ءوشناونلعأومهدوجوتابثإل(1973

يتلا"ءادوسلاةوقلا"رارغىلعرمحلادونهلاقوقحبةبلاطملل

تفقودقو)،اكيرمأيفةيقيرفإلالوصألايوذقوقحببلاطت

ةيدنهلاةطلسلابناجىلإثادحألاهذهيفةيكيرمألاةموكحلا

.168ص،JeffreyOstler،2010.ـ35

35-.DavidReynolds،2009،268و232ص.

.288ص،2006،زيفيدنيوليريمورادرسنيدلاءايض-
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ةيمحملايفحالسلاولاملامامزبكسمتيتلاواهبةطبترملا

يباهرإلااهمكحواهدادبتسانويكيرمألامعدف،نيرئاثلانيدتو

اذهو:؟7ةيروتاتكيدلابهذهمهتطلساومهتانيذلاراوثلادض

مويلانيطسلفةدايقدجنو،(هئالمعورامعتساللرركتمكولس

،نوناقلاوضوافتلاباهرايخرصحتولالتحالاةطلسبطبترت

ةيلمعدعتملىربكةمأنمءزج،اكيرمأدونهلًافالخ،يهو

دماهرمغينأروصتملانمسيلو،تانكمملانماهئانفإ

ةرجهلاعبانميدجتستتحبصأةيداعموةريغصةمألايناطيتسا

.ةريغصلانيطسلفةحاسمءلمل

عمةدحتملاتايالولانإ:يلاتلايهانلةمهملاةصالخلاو

تاضوافملانمنرقدعبضفرتاهداصتقاواهمجحةماخض

ةيصقلااهتايالوىدحإيفةديعبةيوازنعيلختلاميكحتلاو

ءاليتسالاةيعرشمدعباهفارتعامغرةيحايسلااهتيمهأببسب

امك)ة”اهتداعإبناجىلإةدحتملاممألاةمظنمفوقوواهيلع

ىلعءاليتسالاليصافتيفانيأردقو،(!انقوقحبناجىلإفقت

نيدمتلادوعوك(نيدتعملابناجنم)رركتتاهسفناهنأناطوألا

يفيناطيتسالاددمتلاوحلسملاناودعلامثةيادبلايفةبذاكلا

دحأاهيفبغرياليتلاةلحاقلاةيقبلاكرتويضارألالضفأ

ةيداصتقالاةايحلاوقزرلارداصمىلعءاضقلاو،دونهلاناكسلل

يفعمطلاو،ةمواقملاتحتنمطاسبلابحسلاهبلسوأةلقتسملا

ةيسايسلاتاقالعلايفةوشرلاوديدهتلاوعادخلاوةينغلادراوملا

37-.AlvinM.Josephy،1989،253-252ص.

-.EdwardLazarus،1999،302-301ص.

.20رص،ineDeloria/\،1992.ـ

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Hills_Land_Claim-ة؟
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ءالمعءامعزةعانصوةمواقملاتاماعزىلعءاضقلاو

بناجنمةوقلاباهضرفيفلب،تادهاعملادقعيفنيعاوطم

تاعمتجملاماسقنارتوىلعبعللاو،دعباميفاهضقنمثيدتعملا

يحطسلاركفلابتيتفتلارذبواهنيبتافالخلاةراثإوةيلصألا

تاعمتجملاهذهداسفإةلواحموةبذاكلاةبالخلادوعولاودفاولا

سمطلىرخأًانايحأةيقالخأريغوًانايحأ"ةيراضح"تاودأب

اهحلاصمنولثمينيذلااهئامعزلوحاهفافتلاوةمواقملااهتفاقث

يفوهيذلا"ميسقتلا"ىلإنويكيرمألالصيلكلذو،ةيقيقحلا

،اهباحصألطقفتاتفلاكرتوضرألاىلعلماكءاليتساةقيقحلا

نمةيلحمةيدنهةطرشبنييلحملاناكسلاطبضةلواحمبمايقلاو

ىلعءاضقلاوهداسفإويدنهلاعمتجملاكيكفتبقعءالمعلا

تانوبوكىلعةلاعىلإهدارفأليوحتولقتسملاهقزررداصم

لوصحلليسايسلاطغضللمدختستيتلاوةيموكحلاةدعاسملا

كلذلكيفةلاعفةكراشمو،ةينطولاقوقحلانعتالزانتىلع

دونهلابيكيرمألاشطبنمًافوخ(يناسنإلاهاجتالابناجنم)

،رخآًانيحمهلةيراضحلاوةيحيسملاهضورعيفًاعمطوًانيح

ًانايحأًاضيأتالزانتلانمةلسلسوًانايحأةرمتسمةمواقمو

يفثدحيوثدحامرظانيام(ةيحضلابناجنم)ىرخأ

....مويلاىلإنيطسلفبانتيضق

ةينوناقلاوةيملسلالولحلاراصنألكلنآلالاؤسلاو

نعيلختلاضفرتةدحتملاتايالولاتناكاذإ:ةيضوافتلاو

ةينويهصلاعنتقتسلهف،ةيحايسلااهتيمهأدرجملةيصقضرأ

تاذ،ةيسايسلا"اهتمصاع"نعيلختلابةدحتملاتايالولاةبيبر

تاضوافملاب،ًاضيأةيحايسلاوةيخيراتلاوةينيدلاةيمهألا

نوكيسلهو؟رمألااذهقرغتسيستقولانممكو؟ميكحتلاو
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نطنشاواهتمصاعنعةدحتملاتايالولايلختدعبوألبقكلذ

ةليبقلاىلإاهتداعإلنييلصألاناكسلاعماهماستقالقألاىلعوأ

ىلعرشؤمثدحلااذهيفسيلأ!؟"اهضاقنأىلعتأشنيتلا

ناكامكانبناجىلإهفوقوبًامئادحرفنيذلانوناقلاىودجمدع

اننأمأ؟ةيلمعةجيتنةيأنودًاضيأرمحلادونهلابناجىلإفقي

يف،رغصمأهمجحربكضيوعتيأةميقضبقلدادعتساىلع

ضراللةظهابلانامثألاعفدلمهدادعتسانورمعتسملايدبيتقو

نوضفرينيذلادونهلادومصلًافالخحبصنف،مهتداعيهامك

ىوقلانيزاومريغتبمهلامأمادعناومهاوقفعضةدشمغركلذ

تلازاميتلاةليلقلاتاوصألاضعبعافتراومهرقفةدشو

غلابملالوبقبيدانتاهنألالجخاهتيوهنعحاصفإلاضفرت

؟40ةيرغملا

.24-19ص،2004،شكعلارينمـ33

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Hills_Land_Claim-؟"
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ةيدنهلانيطسلفوةيليئارسإلااكيرمأ"باتكلةمتتباتكلااذه

لكشبامهتءارقنكمينالقتسمنيعوضوملانكلو"ءارمحلا

يفو،ةفلتخمةينمزةلحرمامهنمءزجلكيطغيلصفنم

بورحلاةساردنمءزجلااذهاهلوانتييتلاةينمزلاةلحرملا

ةيكيرمألاةيلهألابرحلادعبةمواقملاكراعمتبشن،ةيدنهلا

ةقطنميفكراعملاهذهتزكرتو،لوألاءزجلافقوتثيح

يبسيسملارهننيبةراقلاطسويفةعقاولاىمظعلالوهسلا

فارطألاحاستكامتامدعبكلذو،ًابرغيكورلابجوًاقرش

"ىربكةيكيرمأءارحص"لوهسلاهذهنأبعئاشلاداقتعالالظو

.اهيفعمطلاليجأتناكانهنمو،ةماقإلاوةعارزللحلصتال

فصتنميفاهجوأةقطنملاهذهيفتاهجاوملاتغلب

رخآنععافدلاكراعميفكلذورشععساتلانرقلاتاينيعبس

يفنوسيبلاسوماجىلعةدمتعملاةيديلقتلاةيدنهلاةايحلالقاعم

ضيبلاناكيذلاتقولاسفنيفىمظعلالوهسلابونجولامش

ىلعدونهلارابجإلةطخنمضسوماجلااذهةدابإلنوطشنيهيف

امك)مهتشيعمةليسوليرقفلادومعلاىلعءاضقلادعبمالستسالا

ةينيطسلفلايضارألاغارفإمويلاينويهصلالالتحالالواحي

هايملاكنيطسلفلهأةشيعملئاسوىلعقييضتلاقيرطنع

.(بتاورلاونوتيزلاراجشأويضارألاو

ةليوطلابرحلاوهءزجلااذهيفثيدحلاروحمنوكيسو

ةليبقاهتضاخيتلاوتقولاكلذذنماذهانمويىلإةرمتسملا
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Lakotaاتوكالوأضيبلااهيمسيامك،ةيبرغلاSioux"وس"

يفةسارشاهرثكأولئابقلاربكأىدحإيهوةيلحملاةيمستلاب*أ

لالتلايفةسدقملاةيدنهلايضارألانععافدلل،ةمواقملا

نحنانتكرعملًاقيمعًاسرددجنسثيحاتوكادبونجبءادوسلا

.ًاضيأانتاسدقملجأنمودعلاسفنعم

رثكألاوه"وس"ةليبقبورحيفيركسعلابناجلاناكدقل

ذإ،؟ةيلامشلااكيرمأيفةيدنهلابورحلاخيراتيفةيومد

نعديزيامترمتسايتلاةدينعلاةمواقملاباهوبراحمرهتشا

نملوألاءزجلاقرطتدقو،43(1890-1854)ًاماع35

يمارالةدهاعمتبقعأيتلاتاهجاوملاهذهلئاوألاةساردلاهذه

خيراتلااهيلعقلطأيتلا(1854)ناتارجةكرعمك(1851)

مهاوناكهدونجوناتارجنأمغرناتارجةحبذميكيرمألا

يكيرمألادئاقلاروهتببستومهضرأيفدونهلاىلعنيدتعملا

بورحلايفرركتيسطمنوهو،دونجلاءالؤهعمهكالهيف

ةيحضلاوهيدتعملانوكىلعنويكيرمألارصيسوةيتألا

.ةرزجمةكرعملانوكو

ةيالويفنييقرشلا"وسلا"ةروثللوألاءزجلاقرطتامك

ضرعتساونلوكنلماهاربأ"ميظعلاررحملا"نمزاتوسينيم

تناكيذلاتقولاسفنيفةليبقلاهيلإتلآيذلايمادلاريصملا

ةملكبهمساقطنييذلايقرشلاعرفلايهةيساسأعرفأةثالثىلإ"وس"ةليبقمسقنت-4

راثيذلاعرفلاوهوهمسابناتيالوتيمسواهلكةليبقلاىلعًاملعًانمزحبصأيذلااتوكاد

وهةرهشرثكألايبرغلاعرفلاو،اتوكانهسفنيمسيفطسوألاعرفلاامأ،نلوكنلنمز

يتلاةفلتخملاتاجهللاافبلاددلتحمسالاسفنىلعتاعيونتيهةثالثلاءامسالاو،اتوكال

.اهسفنةليبقلااهبثدحتت

|Biـ42 Yenne،1986،156ص.

43-CarlWaldman،2006،270ص.
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كلذعموةيدوبعلانمقيقرلاريرحتهيفيعدتةدحتملاتايالولا

.نييلصألاناكسلاةيرحبلستتناك

يتلا"ءارمحلاةميغلا"اتوكالميعزبلرحبءزجلااذهأدبيسو

ةنسىلإةيركسعلااهتايعادتترمتساوةيلهألابرحلادعبتبشن

موختلاةقطنمقالغإوةيدنهلاةمواقملاةميزهتمتنيح1890

يفةعقاولايضارألاعيمجىلعةدحتملاتايالولاةرطيسو

نيرشعلانرقلايفةمواقملانمةديدجلاكشأتثعبنامث،اهلاجم

ضعببةبلاطملاوةيدنهلايضارألانمىقبتامىلعةظفاحملل

قفوىتحةيعرشريغقرطبهيلعءاليتسالامتاممهأوأ

.هسفنضيبألالجرلانيزاوم

ًايعماجًاثحبتناكباتكلاهذهةاوننأىلإةراشإلاردجتو

يفاكيرمأخيراتةدامل(1985فيرخ)ًاماعنيثالثلبقهتبتك

كاذنآاهيقليناكيتلاةداملايهوتيوكلاةعماجبخيراتلامسق

ىلعأثحبلاكلذحنميذلانيسمخوبروصنمروتكدلاةرضح

عيمجنيبنم(A)ديحولازايتمالالانفلصفلاتاجرد

كلذذنمروتكدلاحرتقاواهسفنةداملاةبلطلةحونمملاتاجردلا

.نألاالإجضنتملفورظلانأالإرشنلاةيلمعتقولا

29
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T-r1-14%-تي=nرعي

---------"الال:ايج1-:يامبيلامممر.ممو،ميريي

=)WERاهيبنميرم,يب

ثادحأنمزيفةدحتملاتايالولاشيجناك:(1)مقرةيعجرمةطيرخ

يروسيملاويسلطألا:ةيركسعتاعاطقةثالثىلإًايرادإًامسقمباتكلا

سيئرلاهزكرم)يركسعلايروسيملاعاطقةطيرخلانيبت،"يكيفيسابلاو

هلامشيفرودتسثيحةدحتملاتايالولاطسويفعقاولا(وغاكيشةنيدم

،ةيدنهلاةمواقملاخيراتنمءزجلااذهثادحأ(تالبلامسقواتوكادمسق)

راهنألاوةسيئرلاتاهجاوملاونوصحلاعقاومةطيرخلايفرهظتو

45دعباميفتحبصأامكتايالولاو

44-Edgar| Stewart،1987،75ص.

45-David Nevin،1981،23ص.
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( رقم مرجعية )(:3خريطة الهندية الحروب (1890-1860مواقع

المعاصرة الخريطة المقصودعلى ولكن المعالم واضحة غير تكون وربما

من واسعة بقعة وعلى وجيزة مدة في الحروب هذه كثرة توضيح منها األرض
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0ompletedin1869
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with1:غrtain:غir1trغفاFإlair1:3itغج

ةقSt:لاقتانايبيتلا

الإ
ت3يمايا
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اـــلــصـطصـل

تعقويتلاتاهجاومللًاليصفترثكأيهو:(4)مقرةيعجرمةطيرخ

يتلاءارمحلاةميغلابرحتاهجاوماهنمووسةليبقعمبرحلاةيادبذنم

ماعتقبسيتلاتاهجاوملاعيمجو،؟7(1865)تالبلارسجبتأ

اتوسينيميف(يتناس)ةيقرشلا"وسلا"ةليبقةروثتاعبتنمتناك186

كبل

5

.ةساردلاهذهنملوألاءزجلااهثحبيتلاو

47

http://www.ndstudies.org/resources/lndianStudies/standingrock/i

X-WarSlarge.jpgالmageS/SiO
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48"وسلا"ةليبقىلعةيكيرمألا

48-FrankHumphris،1976،1ص.
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ةرصتخمةيخيراتةمدقم

دحيفةليبقنعثيدحلاءزجلااذهديريال:"وس"ةليبق

يناثمويلاىلإتلازامىربكةليبقيهةليبقلاهذهنكلو،اهتاذ

ةهجاوملربكألاءبعلاتلمحتيتلايهوةراقلالئابقربكأ

تداقوةمواقملامايأرخآيفيكيرمألايناطيتسالافحزلا

Cheyenne"ناياشلا"اميسال،لئابقلاةيقبنمًافالتئا

شيجلادصلةريخألازعلاةفقويفArapahoوهابارألاو

ةلكشميفرصحنيالثادحألاهذهنعثيدحلاو،يكيرمألا

سفنسراميذلايكيرمألاخيراتلاملاعمددحيلبةدحاوةليبق

دعبقلطناهنأامكهخيراتيفىرخألالئابقلاهاجتتاسايسلا

مئارجلاسفنملاعلاءاحنأيفبكتريلنييلصألاناكسلاةميزه

ةيمهأتءاجانهنمو،دونهلاءالؤهدضةيادباهبكترايتلا

.مايألاكلتنعثيدحلا

فرعتلايغبنيخيراتلاثداوحدرسيفلاسرتسالالبقو

ةقطنميفاميسالةيدنهلالئابقللًاجذومناهتفصبةليبقلاهذهىلع

ربسوةفرعملايكورلابجويبسيسملارهننيبىمظعلالوهسلا

اهيلإةيبرغلاةراضحلااهتقاسيتلاةيعامتجالاتاريغتلاةقيقح

.دعباميفًاريثكهلثمرركتيسواهلبقرركتجذومنيف

ًاددعاهرثكأنموةبطاقةيدنهلالئابقلامظعأ4"وس"ةليبق

ةعساوةحاسمىلعةعزومةدحتملاتايالولالامشيفتشاعو

:ةيلاتلاعجارملايفمسقلااذهليصافت-؟أل
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فيرحتنماهمساىتأو،ةيكيرمأتايالوةدعدعباميفتحبصأ

يأيعافألابمهفصتتناك"وسلل"ةيداعمةليبقنمةملكلايسنرف

مساىلعتاعيونتاهسفنىلعقلطتف"وسلا"ةليبقامأ،ءادعألا

ةثالثىلإةليبقلامسقنتو،ءافلحلاينعييذلاDakotaاتوكاد

قلطيوSantee"يتناس"ىمسملايقرشلاعرفلايهعورف

نوتكنايىمسملاطسوألاعرفلاو،اتوكادمساهسفنىلع

YanktonاتوكانمساهسفنىلعقلطيوNakotaعرفلاو

اتوكالمساهسفنىلعقلطيوTetonنوتيتىمسملايبرغلا

ذإعبسلاهرئاشعواتوكالوهويبرغلامسقلاباتكلااذهيفاهنم

يرامعتسالاددمتللةمواقمدشألامهنويبرغلا"وسلا"ناك

ثداوحلامغرةاجنلامهاياقبتعاطتساويكيرمألايناطيتسالاو

.مهبترميتلاةلئاهلاةيومدلا

.1964 ،RoyalB. Hassrick

.2000 ،Michael Johnson& JonathanSmith

.HowardRـ Lamar،1977،1117-1115رص.

-RichardCarlisle،1978،454-452ص4ج.

-TonyBoddington،1977،35-11ص.

-BruceGrant،1989،146و139رص.

-CharlesA.Eastman،1997،71ص.

-RobertM. Utley،2002،169و162ص.

-JohnD. McDermott،1998،107رص.

.311رص،ClarkWissler،1989ـ
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DAK(0TA (00ETI SAK(0WIN SEWEM 00UMI0IL FIRES)

Divisionاوidd/ا

NIا(01ا

(Wankt0n)

Eastern Division

DAK(0TAا

(Santee)

mbjivisionااووو

ILAK(0TTAا

(Tet0)

Taton(TiSak0Win) | Yankton || Yanktonai | | WIdewakanton I Wahpekute | Wahpet0n ISisset0n

0Slhasapa0rا | |00hanumpa or | | Itazip0000اglala | |HunkpapaالاSicang

gttle)0/ععااBlatf rtملm0papa 8ans0الاوالrBr

هابتنالالبقاتوكادمسابًامومعتفرعيتلا"وسةليبقعورف

.تاجهللاقورفىلإ

نمةعساوةحاسمىلع"وس"ةمأتعزوت:ايفارغجلا•

اميفةيقرشلااتوكادةليبقتنكسف،ةيلامشلاةيكيرمألاةراقلا

ةيفارغجلاةقطنملانمضاتوسينيمةيالودعباميفحبصيس

،ةرقتسملاةيعارزلاةايحلاتدمتعاو،ةيقرشلاتاباغلابةفورعملا

كلذو(!)ةعارزلااهميلعتةجحبضيبلاعشجاهحستكاكلذعمو

اتوكانةليبقامأ،نلوكنلماهاربأ"ميظعلاررحملا"دهعيف

،ةيبونجلاوةيلامشلااتوكاديتيالوقرشتنكسفىطسولا

اتوكالةليبقتنكسو،ديصلاوةعارزلانمطيلخىلعتشاعو

يفتادادتماعماكساربنةيالوواتوكاديتيالويفةيبرغلا

50

http://www.ndstudies.org/resources/lndianStudies/standingrock/i

mages/seven_council_large.gif
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نمولقنتلاوديصلاىلعشيعتتناكو،جنموياوواناتنوم

اهلوصحةجيتنديصلاىلإةعارزلانمتلقتنااهنأتاقرافملا

اتوكاننطاومفنصتو،ضيبألالجرلاهلخدأيذلاداوجلاىلع

.ىمظعلالوهسلانمضاتوكالو

ERATION|1اLAHH-TAI

اهلكةليبقلا--"اتوكال"نييبرغلا"وسلا"ةرجه:أ-(6)مقرةطيرخ

.رشععباسلانرقلاطساوأذنمبرغلاىلإقرشلانم

38



===
.-

.

. -

-. ==============اـ

-------------------------------T--------------- -

H-i|:1-1 |i-i-F IlH-i}:1_1|H-iةيلH|:1_1|H =f

ىلعةليبقلاماسقألةيلصألانطاوملاعيزوت:بح(6)مقرةطيرخ

ةيبونجلاوةيلامشلااتوكادوًاقرشاتوسينيمثيحةيلاحلاةيكيرمألاتايالولا

5آأبرغاكساربنو

51

http://wintercounts.si.edu/html_version/html/socialstructure.html
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يفنيسيئرنيناويحىلعاتوكالةليبقتدمتعا:ةشيعملا

نألبقو،Bisonيكيرمألاسوماجلاوناصحلاامهاهتشيعم

املف،لقنتلاةليسووهبلكلاناكاهتايحيفناصحلالخدي

يفةروثكلذثدحأ1740ةنسذنمناصحلادونهلافرع

قطانمىلإنولصياوحبصأذإ،ةيشيعملاوةيعامتجالامهتايح

لوطأمايخيفنونكسيمثنموربكأًاعاتمنولمحيودعبأ

ةردقللًاقفويقبطلاماسقنالامهنيبرهظورفوأًاديصنولكأيو

ددعتمامألاجملاحسفأاممدايجلانمربكأدادعأكالتماىلع

.ءايرثاللتاجوزلا

ةروثتثدحأبلكلاةردقنمربكأةدمعأوعاتملمحىلعناصحلاةردق

.لوهسلادونهةايحيفةيعامتجا
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دراومنم%80فلؤيناكدقو،اتوكالةليبقلةيمويلاةايحلا

ءاتشلامايألاهنونزخيوهمحلنولكأيدونهلاناكف،ةيدنهلاةايحلا

ةيذحألاةعانصومايخلاءانبلهدلجوسابللهءارفنولمعتسيو

ةعانصلهتدعمو،لابحلاةعانصلهباصعأو،عوردلاوبئاقحلاو

بعلوقعالملاوباوكألاةعانصيفهماظعو،خبطلايناوأ

ىتحنوديفتسيوهنمءزجيأنولمهياونوكيملاذكهو،لافطألا

اذهلكدعببيجعلانمنكيملف،دوقولاىلعلوصحللهثورنم

متتنأوسوماجلاءاقبنععافدلايفدونهلاتيمتسينأ
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سوماجلاديصبمايقللًافيصعمتجتةقرفتملاتاعامجلاتناك

ةلدابملدادعتسالاو،سمشلاةصقركةايحلاددجتسوقطءادأو

يرهنلوطىلعةيكيرمألاةيراجتلازكارملايفنوسيبلادولج

فيصلايفتارمعبسيلاوحلقنتتناكو،يروسيملاوتالبلا

ةقرفتملاتاميخملاتناكفءاتشلايفامأ،سوماجلاناعطقفلخ

.ديصلانعثحبالثيحاهنكامأيفلظت

/http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/buffalo-hunt –

43



.E. c-1 EEin=g0ياECCESTLR_ةيمخملا

1: Tigtonnsieux.rnarn, c1330

ranktonai5ipux,ج:21375---3 rrnarnةEع

."inuxrrnan, 1EEEs --.Tت:=Eantee:3

TattornEieuxbacy:4,ةE18BEت

وأاتوكال:راسيلانممهوثالثلا"وسلا"عورفلاجرلةيديلقتلاءايزألا

يتناسوأاتوكاد،(طساوألا)يانوتكنايوأاتوكان،(نويبرغلا)نوتيت

ناثانوجنانفلامهمسرامككلذو،اتوكالنمفريغصلاامأ،(نويقرشلا)

ة4ةيلصألاروصلانمثيمس

5-4-MichaelJohnson &Jonathan Smith،2000،صD.
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ميعزلابصنمفرعتملواهطبارتيفةيزكرمةليبقلانكتمل

دقو،ضيبألالجرلادضبورحلانمةرخأتمةرتفىلإربكألا

ىلإرئاشعلاتمسقناوةددعتمرئاشعىلإةليبقلاتمسقنا

ساسأىلعموقياهيفءامعزلاباختناناكةلقتسمتاعامج

ءاخسلاودلجلاوةعاجشلابددحتتيتلاةيصخشلاايازملا

ةيحورلاتاردقلاقيرطنعدرفلااهيلعلصحيو،ةمكحلاو

اهبجومبواهبحاصدشرتيتلامالحألاوىؤرلانمةدمتسملا

نيأوبراحتنمونطقتنيأهموقلددحينأدئاقلاعيطتسي

اهيدبييتلاةعاجشلاوهايازمللرخألاردصملاو،ديصلاسرامت

ريغوهوسملينأعيطتسيامدنعاميسالكراعملايفبراحملا

برحلانمفدهلاو،هسفنلتقلانممهأةرثأميهوهودعحلسم

روهظدعبو،دايجلاىلعلوصحلاوديصلايضارأةيامحوه

ةقيرطوهتريشعوهضرأنععفادييدنهلاراصضيبألالجرلا

نوخرؤملاريشيو،ةعاجشلاهصقنتنكتملو،ةمواقملابهتايح

ىربكلاهمئازهيفىتحو،ضيبألاهميرغىلعًاقوفتمهنوكىلإ

رثكا"ناكلب،ضيبلارئاسخنملقأيدنهلارئاسختناك

يفدونهلاقرطاونبتنيذلامهًاحاجننييبوروألانيلتاقملا

يفنييبوروألاحاجن"نأو"ةيتاذلامهقرطحبصتلبرحلا

نيبنزاوتلاقيقحتىلعمهتردقىلعًافقوتمناكموختلابورح

روطتلا"نأل"برحلايفدونهلاةقيرطوةيركسعلامهديلاقت

عاضخإلًانامضنكيملهتاذدحيفيبوروألايركسعلا

ثدحألاةينقتلاوربكألادادعألاةهجاوميفنكلو،ة5"ةراقلا

.ةياهنلايفرصنلانمًانكمتميدنهلانكيملرفوألادراوملاو

33-ArmstrongStarkey،1998،يجراخلايفلخلافالغلا.

45



لئاضفدونهللناكةيندبلاوةيحورلاىوقلاىلإةفاضإلابو

لمحتلاوةعاجشلايهوهتليبقيفلجرلاةناكماهبمازتلالاددحي

ةداقكانهناكزيمتلايفبابسألاكلتلةجيتنوةمكحلاوءاخسلاو

هعابتألوبقىلعدئاقلاةناكمدمتعتو،نويركسعةداقونويسايس

هتناكمتردحناهموقنممارتحالاوةباجتسالاىقليدعيملنإف

ثرينبالانكيملو،ةيومدتابالقنانودهنعهعابتأىلختو

يسايسلاميظنتلانمةمدقتمةروصيهو،ًانايحأالإهيبأبصنم

.نيخرؤملاةظحالمتفتمل

ىلإطابضنالاورماوألاذيفنتليحترابكلاةماعزتناك

مساباهنمةدحاولكزيمتتيتلاةفلتخملانيبراحملاتاعومجم

ناصحلايبكار"و"حمرلايلماح"و"ةيوقلابولقلاك"صاخ

هذهموقتو،اهمسابنوقطانلاواهميعزاهنملكلو،"ضيبألا

.هتاجاحريفوتوهتيامحبوميخملالخادلمعلاب"تاباقنلا"

ةرسألاتناكفةيعامتجالاةدحولاامأ:ةيعامتجالاةايحلا•

يعامتجالاطغضلاةليسووهماعلايأرلاناكو،ةدتمملا

ةليبقلافارعأنعجورخلاف،مئارجلانمريثكىلعباقعلاو

ئشنينأضرتفملانمنكيملو،اهنعًاديعبتوملاوذبنلليدؤي

،هتجوزرايتخاىلعمدقينألبقتايتفلاعمتاقالعباشلا

ماهملاتناكاملكو،هتاتفةبطخلمدقتلالبقهتعمسينبينأهيلعو

لوصألاعجرتو،رطاخملانمريثكبةفوفحمةعمسلاءانب

نوكيدقيلئاعلانكسلاكلذكو،مألاوبألايبناجىلإةيلئاعلا
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ناك،لجرلاةمهمنمديصلاوبرحلاتناكامنيبو،ثاريملل

غبدوسبالملاوماعطلادادعإودوقولاعمجكيلخادلالمعلا

ةايحضيبألالجرلافصودقو،ةأرملابيصننمدولجلا

ذختالباهنيسحتىلعلمعيملهنأمغرةيدوبعلابةيدنهلاةأرملا

هلاجربهتدابإمثنمويدنهلاعمتجملاصاقتنالةعيرذاهنم

نعقوورامعتسالاتاعبتنمًامخضًائبعنلمحيتاوللاهئاسنو

ةناكمنمبرغلاذختيامك)ةيكيرمألارزاجمللاياحضرارمتساب

ةلزهملاغلبتوىرخألاتاعمتجملانوئشيفلخدتللةجحةأرملا

ةينيطسلفلاةأرملاةناكمبةنياهصلاانريعيامدنعًاكحضمًادح

بألادقفكلالتحالاةهجنممداقربكألااهئبعنأعمةينودلا

،ةشيعملاردصمدقفو،تيبلامدهونبالاوجوزلاوخألاو

.(لالتحالامئارجنمكلذريغولاقتعالاو

ةطبترماهلكتانئاكلانأبنودقتعيدونهلاناك:تادقتعملا•

حاورألانأو،ضرألايهةدحاومأنمردحنتوضعبلااهضعبب

راجشألاوتاناويحلاوراهنألاولابجلاودعرلاوحايرلانكست

ءانبنمدبالاذهلورشلاوريخلامدقتنأاهنكميوروخصلاو

ءاقبلاوةدعاسملاوةاجنلاىلعلوصحللاهعمةديطوةقالع

بارتقالاوةعيبطلاعمماجسنالابوجوىلإةفاضإلاب،داشرإلاو

ةرصاعملاةايحلاتحبصأموهفموهو،اهنيناوققرخمدعواهنم

اهثولتوةيداملاةايحلاةرمغيفهيلعظافحلالواحتوهردقت

ضيبلالجرلاهقلطأيذلامسالاوه"ىمظعلاحورلا"و،يئيبلا

نوقلطياتوكالدونهناكيذلاوقلاخلاهلإللدونهلاموهفمىلع

."اكناتناكاو"هيلع
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لاتقلاوديصلاةناكميهفاهيلعيدنهلاظفاحييتلاميقلاامأ

ةمجسنملاةايحلاىلإةفاضإلابةعامجلاءاقبوةرسألابمامتهالاو

ال،دونهلادنعىوصقةيمهأتاذضرألاتناكو،ةعيبطلاعم

رحبلاوءاوهلاكيهف،اهبفرصتلاواهعيبالواهكالتمانوفرعي

مادصلاثدحاذهلو،هلصخشاهركتحينأنكميالباحسلاو

ةدامةعيبطلاىرييذلاضيبألالجرلاموهفمومهميهافمنيب

.تاعبتلاتناكامهمهضارغألةرخسمةيلامعتسا

ىلإرداغيتيملانأنودقتعي"وسلا"ناكفتوملانعامأ

دقتعتةيدنهةليبقلكتناكو،"ةديعسلاديصلاضرا"حلطصم

وألامش)ةيلصألاتاهجلاىدحإىلإنوبهذيساهتومنأ

دعبباقعلانعةركفمهيدلنكتملو،(برغوأقرشوأبونج

نعضيبألالجرلاهلوقيامعمهئامعزدحأقلعدقو،توملا

نأل،توملادعبدونهلاضيبلاجعزينل":نأشلااذهيفميحجلا

نوعضيدونهلاناكو،"مهميحجىلإنوبهذيسضيبلاعيمج

.مهدنعنفدلاةقيرطيهوتالاقسىلعنافكأيفمهاتوم
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:Bجيا11ةرو-11-

. . وييمتنيهنا btiتّيE

ءادوسلالالتلايف"وسلا"نمتاومأتالاقس

دونهكاكتحاأدب:ضيبلاو"وسلا"نيبكاكتحالاتايادب•

لماعتلاناكنيحرشعنماثلانرقلاذنمضيبألالجرلاب"وسلا"

،نمزلاكلذيفةرهدزملاءارفلاةراجتىلعزكرتينيفرطلانيب

تاينيثالثةياهنيفعجارتتنألبقنرقةدملةراجتلاترمتساو

ىلإتدأيتلارومخلاةراجتتجارامك،رشععساتلانرقلا

سيولةلحردعبو،ةيدنهلاتاعمتجملايفيعامتجالالالحنالا

ةيكيرمألاةراقلالهاجمفاشتكال(1806-1804)كرالكو

نمانايزيولءارشدعبةدحتملاتايالولاةزوحيفتحبصأيتلا

لوهسلالامشيف"وسلا"دونهلاامهتلباقمو(1803)اسنرف
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اتوكاديف"وسلا"يقتلتكرالكوسيولةلمح

"ةمئادلاةيدنهلادودحلا"نمضىمظعلالوهسلاةقطنمتناك

ةراجتلانوناق"يفةيكيرمألاةموكحلااهتصصخيتلا

نكتملثيحنييلصألاناكسلاىنكسل1834ةنس"تاقالعلاو

اكيرمأءارحص"اهنوكبداقتعالاةدايسلضيبألالجرللةبوغرم

راجتلانأعمو،؟"ةعارزلاوثرحللحلصتاليتلا"ىربكلا

هنإف،رشععساتلانرقلاتاينيثالثذنمنوغيروأقيرطاودترا

دقف،نونطوتسملاهداتراامدعبالإًاقورطمًاماعًاقيرطحبصيمل

59-RobertW. Larson،1997،57-51ص.

57-TonyBoddington،1977،117-116ص.
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يبرغلالحاسلاوحنةهجتمةقطنملاهذهربعتمهلفاوقتأدب

ةنسيفو،1841ةنسذنماينروفيلاكونوغيروأتاعطاقمو

قشىدأدقو،برغلايفنكسمنعثحابفلأهربع1843

ةيلامشىلإىربكلاسيماوجلاناعطقميسقتىلإقيرطلااذه

ةيلامشىلإلوهسلالئابقتمسقناكلذلًاعبتو،ةيبونجو

يفةبقع"وسلا"يضارأتحبصأتقولاكلذذنمو،ةيبونجو

يفتفشتكايتلاةيبهذلاوةيراقعلانانجلاىلإنيعلطتملاهجو

مقرةطيرخ)"اناتنوموودارولوكواينروفيلاكواتويونوغيروأ

ىمحتدتشاو1845ةنسذنمكلذليبلسرثأحضتاو،(9

(1848-1846)ةيكيرمألاةيكيسكملابرحلادعبةرجهلا

ىلإنيتعطاقملامامضناىلإىدأاممايناطيربعمةيوستلاو

دازاممامهيفبهذلافشتكانأثبليملوةدحتملاتايالولا

نييبونجلا"وسلا"يضارألرجاهمفلأنيسمخروبعبةلبنيطلا

دقو،(1849)اينروفيلاكيفبهذلافاشتكالىلوألاةنسلايف

يتلاسوماجلاناعطقبةراضراثأةيرشبلالويسلاهذهلناك

نيبنوشيعياوناكنيذلاضيبلاراجتلانأىتحاهقيرطضرتعت

.؟"نيرباعلاءالؤهيديأىلعمهشاعمريمدترذنباوسحأدونهلا

ةموكحلالعجامممهلفاوقلاوضرعتونيرجاهملادونهلادده

ةنسذنمنييلصألاناكسلا"طبضل"شيجلالسرتةيكيرمألا

تتتشتامدعبراجفنابًارذنمولمتحمريغلاحلاحبصأو1845

ماعلافصنماعطللةسامةجاحيفدونهلاحبصأوناعطقلا

ةدشنمرمتسمءاكبيفنهلافطأوزوعيفءاسنلاتحبصأو

58-JohnD. McDermott،1998،151ص.

53-JeffreyOstler،2010،68ص.

.RobertW-؟9 Larson،1997،62-61ص.
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كيرتابزتيفساموتيموكحلاليكولاةداهشلًاقفوكلذو،عوجلا

دونهلانوئشىلعفارشإللًاضيأةنسلاكلتسفنيفنيعيذلا

تدعاصتو،(10مقرةطيرخلا)تالبلارهنةقطنميف

1847ةنسذنمةيدنهلانوئشلانعنيلوئسملانمتاريذحتلا

ىلعلئابقلانيببورحلاراعتساوسيماوجلاناصقنببسب

تلواحدقو،نونطوتسملاوهدحاوامهلصأناببسلاودراوملا

نميراجتزكرمءارشقيرطنعدونهلابمكحتلاةموكحلا

نصحوهيركسعنصحىلإهليوحتوةيكيرمألاءارفلاةكرش

اينروفيلاكيفهيفبهذلافشتكايذلاماعلاسفنيفيمارال

مايألالباقيفةرهشذختيسيذلانصحلاوهو،”أ(1849)

.(4مقرو3مقرو2مقرو1مقرةيعجرملاطئارخلا)

نورجاهملااهبلجيتلاضارمألادونهلابضغمقافاممو

تدصحدقو،يردجلاوةبصحلاواريلوكلاكمهروبعءانثأ

رشناودمعتنييكيرمألانأنودقتعيدونهلاتلعجىربكًادادعأ

.5مهيلعءاضقللةئبوألا

.64-62ص،عجرملاسفن-؟

-EdwardLazarus،1999،15ص.

.RobertW-؟4 Larson،1997،63-62ص.

-JeffreyOstler،2010،37ص.

-EdwardLazarus،1999،15ص.
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ةدحتملاتايالولاهيرتشتنألبقًايراجتًازكرمناكامكيمارالنصح

(1859يلاوح)رليمبوكاجدرفلأنانفلاةركاذلًاقفو

يتلالئابقلاعومجملماعرمتؤمدقعوهرخألالحلاناكو

روبعىلعاهتقفاومىلعلوصحلللوهسلالامشنطقت

نعبودنمفالآةرشععمتجالعفلابو،اهيضارأنيرجاهملا

لوهسلاخيراتيفعمجتربكأيفيمارالنصحلوحلئابقعست

18ةدمل1851ةنسلوليأ/ربمتبسيفكلذوتقولاكلذىتح

عم"مئادمالس"ةماقإىلع17مويقافتالااهيفمت”3ًاموي

ءاشنإونوصحلاءانببةريخألاموقتنأىلعوةدحتملاتايالولا

.RobertW-؟3 Larson،1997،67-65ص.
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دونهلاةيامحبًاضيأموقتنأىلعودونهلايضارأيفقرطلا

نيباهرازوأبرحلاعضتنأىلعونييكيرمألاتايدعتنم

دونهلاةقفاوموةليبقلكلصاخلاجمديدحتوةيداعتملالئابقلا

ةيكيرمألاةموكحلادوزتنأىلعونينطوتسملاروبعىلع

ىلعًايونسرالودفلأنيسمخغلبمبتادعاسمبةيدنهلالئابقلا

ةنسنيسمخةدملةيعارزتاودأويشاوموعلسونؤملكش

ناكرمأوهو؟؟اهليثمتلًاريبكًاميعزةليبقلكراتختنأىلعو

ناكفغلبملاامأ،نييلصألاناكسلليعامتجالاميظنتلاىلعًاديدج

لئابقلاهذهبرحلةمزاللانييالملابهتنراقمدنعًادجًاليئض

ىلعًايونسعزوتسرالودفلأنيسمخلانأملعنامدنعاميسال

ًايونسرالودوهدرفلابيصنلعجيامم؟يدنهفلأنيسمخ

امكدحاولايدنهلالتقلمزلترالودفلأ150لباقمكلذو

هتقداصمدنعوةقفنلاهذهبسرجنوكلالبقيملكلذعمو،يتأيس

ةلباقتاونسرشعىلإتادعاسملاةدمضفخةدهاعملاىلع

ًافلأنيعبسىلإغلبملاةدايزعمطقفىرخأتاونسسمخديدمتلل

ضارتعاىلإصيلقتلااذهيدؤيسو،”افلأنيسمخلالدبًايونس

ةسايسلاركنتنمهاوكشنمضدعباميف"ءارمحلاةميغلا"

.هحالسءاقلإدعبهموقلةيكيرمألا

نمًارطشلوهسلالامشلئابقعميمارالةدهاعمتناك

ًاربعماهتفصبىمظعلالوهسلالكىلعةرطيسللةلماشةطخ

تلبقنأامف،يبرغلالحاسلاىلعًاثيدحةبستكملايضارالل

ةموكحلادارفنالهسلانمحبصأىتحاهنيباميفدودحلابلئابقلا

FrancisPaul-؟“ Prucha،2000،85-84ص.

.19ص،EdwardLazarus،1999-؟5

.HowardR-؟55 Lamar،1998،385ص.
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اهدعبو،"7صاخلااهميلقإنعلزانتللاهنمةدحاولكبةيكيرمألا

عمةلثاممةدهاعمةدحتملاتايالولاتدقع(1853)نيتنسب

لامشنيبيزاوتلااذهرمتسيسو،”؟لوهسلابونجلئابق

ضعبقفاويامدنعذإ،ةمداقلاتاونسلايفاهبونجولوهسلا

نوكتس1868ةنسلامشلايفتايمحملايفةايحلاىلعدونهلا

،(1867)بونجلايفةلثامملا"يرحسلاخوكلا"ةدهاعمكانه

يفدوجولانععافدللةمواقملابورحرخآعلدنتامدنعو

يفليلقبكلذلبقةيزاومبرحاهلنوكتس(1876)لامشلا

ثالثىوسدمصيمليمارالمالسنكلو،(1874)بونجلا

اهيفىدتعايتلاناتارجةكرعم1854ةنسيفتعقوذإنينس

ةرقبنعضيوعتىلعفالخلادعب"وسلا"ةليبقىلعشيجلا

.نينطوتسملادحأصختةلاض

.119ص،TonyBoddington،1977-؟7

FrancisPaul-؟8 Prucha،2000،84ص.

-RobertM. Utley،2002،61ص.
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تادهاعملاعقاومو1851يمارالةدهاعمعقوم:أ-(7)

يفاهمظعمركذدرودقو،ةيكيرمألاةيدنهلاتاقالعلاخيراتيفةلصافلا

63ءزجلااذهيفةيقبلاولوألاءزجلا

. " . "

مقرةطيرخ

.FrederickE-؟ة9 Hoxie،1996،649ص.
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اهتحنميتلايضارألا:ب-(7)ةطيرخ

"وسلا"ةليبقل1851يمارالةدهاعم

هدونجوناتارجلتقملماقتنالاب(1855)كلذدعبشيجلاماق

ةملاسم،ةيدنهةيرقىلعينراهمايلولارنجلاةدايقبموجهلاب

Ashدامرلايداويف،مرجيأبةبنذمريغو Hollowدنع

Blueءاقرزلاهايملاريهن Water Creekبكتراو

اهتيحضحارو("ةكرعم"اهيمسينمدوجومغر)7"ةرزجم

لافطألاوءاسنلانممهفصننمرثكأًايدنهنينامثنمرثكأ

قونيكابنوحيصيلافطأوءاسنلادهشمنعنايعدهاشبتكو

ةأرمانيعبسرسأمتامك،ةفيخمةروصبصاصرلامههوش

ًاجذومنيطعياموهو،7أيمارالنصحىلإاوديتقاوالفطو

79-EdwardLazarus،1999،23ص.

7-JeffreyOstler،2010،45ص.
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نيبقيرفتلامدعبدونهلاعمةيكيرمألاةموكحلالماعتةقيرطل

عمرامعتسالااهبلماعتيتلاةقيرطلاسفن)7مواقموملاسم

لارنجلاعاطتساو،(ناكملكيفواندالبيفنيرَمعتسملا

مهلنيعينأو(1856)"وسلا"ىلعهطورشضرفينأينراه

Bear's"بدلاعلض"همسانييكيرمألاعمًانواعتمًاميعز

Ribىلعجرخينموهموقةلماعميفًايومدكلذكناكيذلاو

،(ًامئاديبنجألامهنيعينيذلاءالمعلانيدبتسملاةداعك)7"هنيناوق

(1857)مهنيباميفةيلاتلاةنسلايفاوعمتجا"وسلا"نكلو

دعيملوةيافكلاهيفامبضارأنعاولزانتدقمهنأاوررقو

لايتغامتةياهنلايفو،7أتالزانتلانمًاديزملمحتيمهعضو

ًافالخضيبلاايادههلوبقببسب1862ةنسيف"بدلاعلض"

.75هموقةبغرل

74-Edgarl. Stewart،1987،16ص.

73-MarkDiedrich،1998،63ص.

74-JeffreyOstler،2010،47ص.

75-MarkDiedrich،1998،65ص.
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برحيفدونهلالتاق(1889-1800)ينراهيلبيسمايلولارنجلا

تاينيثالثلارخاوأيفلونيميسلابرحيفمث(1832)دوسألارقصلا

،76ةدحتملاتايالولاءادعأىلعهتوسقبًافورعمناكو،تاينيعبرألالئاوأو

77"ءاسنلالتاق"باقلأهيلعاوقلطأفتاينيسمخلايف"وسلا"دضلتاقمث

.ةيلهألابرحلايفًاضيأكرتشا،7"ضيغبلا"و"قمحألابدلا"و

ةجلاعمنمضةيلاقتناةوطخلوهسلااتدهاعمتناكو

ةيدنهلاةقطنملاىلإلئابقلاريبجهتةسايسنرم"ةيدنهلاةلاك:م!ا

75-effreyOstler44ص،2010،ل.

http://en.wikipedia.org/wiki/William_S._Harney– 77

78-JeffreyOstler،2010،46ص.
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فلخلاىلإعجارتتتلظيتلا"ةمئادلا"دودحلافلخةعساولا

ةسايسىلإ،هيلإعجارتتبرغلانمديزمكانهدعيملىتح

ةوطخ(1853)نوسنيكتأةدهاعمو(1851)يمارالةدهاعم

يضارألصفتيتلا"ةمئادلادودحلا"ىلعتقبأاهنألةيلاقتنا

ألاجمةليبقلكلتددحاهنكلو،ضيبألاناطيتسالانعدونهلا

كلذيفو،اهلاوجتلاةحوتفميضارألاتناكامدعباهبًاصاخ

شيعييتلاضراللهتيكلملويدنهلاقحبرشابمفارتعا

لئابقلارصحًلاديهمتًاضيأةوطخلاهذهنوكتسنكلو،7"اهيلع

نمدحلاوهناكلئابقلانيبدودحلاديدحتةسايسريربت

ةئزجتلاهذهنإف،ضيبلانيرجاهملارورمنيمأتواهتاعازن

لكبدارفتسالاكلذدعبةيكيرمألاةموكحلاىلعلهستتناك

نوداهيضارأنمديزمنعيلختلاباهتبلاطموةدحىلعةليبق

اندالبنيبدودحلاتمسرامدنعثدحامك)؟"لئابقلاةيقبةراثإ

.(راطقألاةيقبينعيالاهراطقأنمرطقىلعءادتعالاراصو

ىربكلاءارحصلايهلوهسلاةقطنمدعتملةرتفلاهذهيفو

ضعبنأنيبتوبهذلااهيففشتكادقف،ًاقباسنظُيناكامك

حلصتةيدنهلاديصلاقطانمنأوةعارزللةحلاصاهقطانم

امدعباهسفنلوهسلاددهيعامطألاحبشأدبف،ةيشاملايعرل

ةنسودارولوكيفبهذلافاشتكاناكو،ربعمدرجمتناك

يضارألاعيزوتبناطيتسالاةلودلاتعجشنيحًاضيأ1862

73-EdwardLazarus،1999،17ص.

.119ص،TonyBoddington،1977-ة9
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ةيحالصفاشتكاو،؟أنلوكنلماهاربأسيئرلادهعيفةيناجملا

تحتةيكيرمألاةموكحلاتحبصأف،1867ةنسيعرللضرألا

تاكرشورقبلاةاعرونيبقنملاونيعرازملاونينطوتسملاطغض

،ضيبلالالغتسالةيدنهلايضارألاحتفلةيديدحلاككسلا

ناعجشألوأمهف،اهيدلةلكشمنييلصألاناكسلاريصمحبصأو

تمتولىتحو،ضيبللمهضرأميلستبنيبغارريغونوحلسمو

.82؟مهبلعفُياذامفمهتميزه

عمتجملااهبهجاويتلاةقيرطلاىلإثيدحلاقرطتيس

"مئامح"و"روقص"نيبهماسقناو"ةيدنهلاةلكشملا"يكيرمألا

ثيدحلاأدبيسو،باتكلاايانثيفاهنعجتنامونيفرطلافقاومو

يفدونهلاضرأهجاويذلالوألارشابملايدحتلانمنألا

.1862ةنساناتنوميفبهذلافاشتكاوهولوهسلالامش

هيلإقيرطلاواناتنومبهذ

ةنساناتنوميفاينيجرفةنيدملوحبهذلافاشتكاىدأ

تفرعسيفنلاماخلانمةلتكمخضأىلعيوتحتيتلاو1862

ىلعنينطوتسملاقفدتىلإ،تقولاكلذىتحاكيرمأيف

،1864ةنساكساربنيفبرحلاعشإىلإىدأاممةقطنملا

نصحنمقيرطفاشتكابنامزوبنوجمايقًامقافترمألادازو

،اينيجرفلوحبهذلالوقحوحنيبرغلالامشلاهاجتابيمارال

هيفتراسو1865-1863نيبةرتفلايفقيرطلااذهططخو

.GeoffreyC-ةأ Ward،1996،265ص.

.126-121ص،TonyBoddington،1977-ة2

.GeoffreyC-ة3 Ward،1996،185ص.
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هنأقيرطلااذهيفةلكشملاتناكو،186394ةنسةلفاقلوأ

شيعييتلاودورابلارهنلوحديصلايضارأقمعقرتخي

سوماجاميسالةيناويحلااهدراومىلعلوهسلالامشيفدونهلا

سفنيفو،قيرطلااذهحتفةمواقمىلعاوممصاذهلو،نوسيبلا

ةجاحلاحاحلإبكاذنآفشتكملابهذلاةيمهأتفعاضتتقولا

ىلإةموكحلاعلطتوةيلهألابرحلاهفزنتستدلبيفهيلإ

نمراذآ/سراميفو،بهذلااذهدئاوعبيداصتقالاراهدزالا

نامزوبهحرتقايذلاقيرطلاقشسرجنوكلارقأ1865ةنس

اذهةسارحلةيركسعةلمحتلسرأوهفشتكممساهيلعقلطأو

وهونامزوبءادوسلامادقألاةليبقنمدونهلتقدقو،ةطخلا

.ة18679ةنسيفهقيرطداتري

.HowardR-ة4 Lamar،1977،118ص.

85-|Charles M. Robinson،1996،16ص.

.105ص،RalphK.Andrist،1993-ة86
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؟7يكورلابجنماهعقومو

87-TonyBoddington،1977،141ص.

63



خ

/ ashington Trai1s West

Montana

.3%maعgثحlity" E0اتregon

0 % الملاو ("
regon ؟"3يها مع]gةنتف r1 يف

دتiا.:NHتينأيب

FFIntaأ_ا"“TATة1 Tai:هفري

%5جFيناهإلfزفskacounعزل-ت

liTجلاعتتعزتمجT1ياEInfFجي Wyonning Sا-ة
rStالالlaurWoهت JosephجDenuwيلي:rrnia 1raiةي

iaidت:--itاي

rTr KarnsasجD

%}:tuميم-Independei1جعج cخ:

Missour1تيFق"يريمعSntiميت

F 1" " ArkansaقuntذقS

- T1Egaت1 Fتيجيألا t

Forلقع.-tifتErnاتك/---------tr ArizonaتةEiarb rrnithايعخSantaF155عمسارN----------ية1.يمir"Eة

AngelesN - "
----- giiaا Traii

1iلinLثختة Te as1-تايgEعiالar1ة

-- ! ppgrايل Rيجيقل

grnT-Trai11مجuthةيوي
st rnايتلا"جRad٦ي-FجيويعdLا(Dي

inخفج

(HEانت-؟يملntsniج crticما

----=-=------- .s,تالا م..*

ةحاسمىلإةبسن(قوف)نامزوبقيرطناكمحضوت(9)مقرةطيرخ

88ةيكيرمألاةراقلا

يدؤتلتعمجتةديدعبابسأنمًاءزجنامزوبقيرطناك

ةدهاعمثكنكانهف،ةدحتملاتايالولاولوهسلادونهنيبمادصلل

(1854)ناتارجةكرعميفهعبتامو(1851)يمارال

يفبهذلافاشتكاكانهو،(1855)دامرلايداوةرزجمو

(1858)ودارولوكو(1851)نوغيروأو(1849)اينروفيلاك

ءوشنويناطيتسالاددمتلاونيرجاهملاروبعنمكلذعبتامو

ناكسلامهنورقةدملمهدحودونهلاناكثيحتاعطاقملا

http://www.tngenweb.org/tnletters/usa-west.htm-؟؟
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بناجنمهوقالامونييقرشلا"وسلا"ةروثتناكو،؟؟نيديحولا

يفبهذلاهيففشتكايذلاماعلاسفنيفضيبألالجرلا

.ىمظعلالوهسلادونهرظتنيامبًاريذناناتنوم

دورابلارهنةازغدصي"ءارمحلاةميغلا"

طوطخنوسرحينيذلادونجلاددعداز1865ةنسعيبريف

Platteتالبلارهنىلعتالصاوملا Riverاوراصو

Powderدورابلارهنةقطنمنومحتقيوألامشنورشتني

Riverوسلا"ةليبقىلإنيمتنملانييلصألاناكسلابضغأامم"

ميعزعفدوTeton"نوتيت"وأLakota"اتوكال"ةيبرغلا

ىلعلمعلاىلإRedCloud"ءارمحلاةميغلا"الالغوألاعرف

1851يمارالنصحةدهاعمبمازتلالاىلعنييكيرمألارابجإ

تالبلارهنلامشةقطنميفلوجتلادونجلاىلعرظحتيتلا

اليدتعملاجماربنأنيبتياذهبو)؟"دونهلااهناكسنذإنود

ىلإةدنتسملاعامطألاىلعلبهيلعىدتعملافقومىلعفقوتت

رارقىلعيكابتملافقوملاةيثبعرهظتانهنموةدرجملاةوقلا

عامطألانأكلذ،هضفرلبرعلامولييذلاونيطسلفميسقت

ةصاخلااهجمارباهلناكيبرغلامعدلاىلإةدنتسملاةينويهصلا

عامطألاهذهنكتملولو،نيطسلفلهأفقومىلعةفقوتملاريغ

برح"يفاهودعتاموميسقتلادودحةنياهصلامزتلالةدوجوم

.(1948ةنس"لالقتسالا

.27ص،EdwardLazarus،1999-ة3

.78-76ص،1982،نواربيد-90

65



وسةليبقيضارأىلعموجهلاأدبيذلاتالبلارهن(10)مقرةطيرخ

؟أجنموياويفيلامشلاهعرفدنع

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platterivermap.png – "
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يتلادونهلاديصيضارأثيحدورابلارهنىلإتالبلارهنضوحقرتخي

92دونجلااهمحتقا

"ءارمحلاةميغلا"داق1865ةيليوج/زومت/ويلوي24يفو

Dull"ةملثملانيكسلا"و،وسلاميعز Knifeةليبقميعز

Roman"ينامورلافنألا"و،ةيلامشلا"ناياشلا" Nose

اهتاراجىلإًاثيدحتمضنايتلاةيبونجلا"ناياشلا"ةليبقميعز

Sand"لمرلاريهن"ةرزجمدعبةيلامشلا Creekيتلا

،1864ةنسودارولوكيفاهدضنويكيرمألادونجلااهبكترا

دنعيركسعلازكرملاىلعًاموجهًاعيمجءامعزلاءالؤهداق

مايأةثالثةدملو،براحمفالآةثالثمهعموتالبرهنرسج

مثةمهمرئاسخهباوعقوأوزكرملاىلإمهتابرضدونهلاهجو

.دورابلارهنىلإاوداع

http://www.wyohistory.org/encyclopedia/connor%E2%80%99s-- 3

powder-river-expedition-1865

67



دونهلالاتقلارونوككيرتابلارنجلانيغتقولاسفنيفو

نأةيليوج/زومت/ويلوييفنلعأو،تالبلارهندادتماىلع

اذهبو،؟"بائذلاديصمهدايطصابجي"رهنلالامشدونهلا

ةنسليمارالةدهاعمزواجتىلعاهمزعةموكحلاترهظأ

ريباوطةثالثتقلطناتوأ/بآ/سطسغألئاوأيفو،1851

ذإ:مهيلعقابطإلاواهنيبدونهلارصحلةفلتخمنكامأةثالثنم

لالتلاوحناكساربننملوكنوسلينلينولوكلاروباطقلطنا

نصحنمركووليوماصلينولوكلاروباطكرحتو،ءادوسلا

ةطخلاتضقثيحًاضيأءادوسلالالتلاوحنجنموياوبيمارال

كرحتيفرنوكلارنجلاروباطامأ،كانهناروباطلايقتلينأب

نيروباطلانيبوهنيبدونهلارصحيثيحنامزوبقيرطربع

.لوليأ/ربمتبسلئاوأيفنيقباسلا

.82ص،1982،نواربيد-33
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ءانثأيأ)1863ةنسهاتوييفدونهلاتائملتقرنوككيرتابلارنجلا

نعًاعاجشًاعفادمهتفصبهبيفتحاف(قيقرلا"ريرحت"لجأنمبرحلا

94رمحألاودعلادضموختلا

ا

.82ص،عجرملاسفن-"
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دورابلارهنعورفدحأنمبرقلابرنوكىنبهقيرطيفو

(ونيرنصحىلإدعباميفمسالاريغتو)همسابهامسًانصح

(11و8امقرناتطيرخلاو4و3و1ماقرأةيعجرمطئارخ)

ةليبقلاةيرقمجاهو،هرداغمثةيامحللةلايخلانمةيرسهيفكرتو

نيسمخنمرثكألتقوتوأ/بآ/سطسغأ29يف"وهابارألا"

ةطيرخ)Tongueناسللاةكرعمتيمس"ةكرعم"يًفايدنه

ثحبللRosebudمعربلارهنوحنهجوتمث(5مقرةيعجرم

.ةيدنهلاىرقلانمديزمنع

(ايديبيكيو)نامزوبقيرط

"وهابارألا"ةيرقةمجاهملاهيفدعتسيناكيذلاتقولايفو

السرأدقودورابلارهندنعهنارظتنينارخألاناروباطلاناك

امناكهنكلوهنعثحبللمعربلاوناسللايرهنىلإةفاشكلا

ىلإمهداقوةريحيفمهعقوأاممبونجلاىصقأيفلازي

روثلا"ةدايقتحتمهنمبرقلاب"وسلا"وبراحمناكدقف،ةثراك

Sitting"سلاجلا Bullءانبأبدونجلاهلعفامدهشيذلا
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ةمواقمىلعممصف"يتناسلا"نييقرشلا"وسلا"نمهتمومع

ةعيرسوةعجومتابرضهيجوتيفحجندقو،ةوقلكبشيجلا

كلذيفهدعاسوةئامعبرألاهيبراحمةدعاسمبنيروباطلادونجل

نمممهنوكىلإةفاضإف،اهيلإدونجلالصويتلاةئيسلاةلاحلا

عممهتمدخءاهتنانورظتنياوناكوةيلهألابرحلايفاوبراح

نأةجردىلإكلذو،(1865)ماعلاكلذعيبريفبرحلاءاهتنا

،عفادملاديدهتتحتالإدونهلادضةلمحلايفرسيملمهضعب

مهنأدحىلإدافنلاىلعتفراشدقتناكاهولمحيتلانؤملانإف

تلزهوطوبرقسالاضرممهنيبرشتناومهلاغبضعباولكأ

نوعجريةياهنلايفمهلعجاممءاملاوبشعلاةلقنممهلويخ

مهتقحالميفاورمتسادونهلانكلو،دورابلارهنةازاومبًابونج

ةرملالتلاىلعأنمنورهظيو،ةرممهترخؤمنوبرضي

ىلعمهلعجودونجلاسوفنيفبعرلاثبيذلارمألا،ىرخأ

نوشيعيدونجلالعجتلدّربلانمةفصاعتءاجو،نونجلاةفاح

سقطلاكلذةمواقممهدايجعطتستملو،ءايحأمهوتوملاةلاح

ةئامعستىلعرانلادونجلاقلطأفريسملالامكإنعتزجعو

.مهمادقأىلعاهباحصأىشمواهولتقفاهنم

فنألا"ةدايقب"ناياشلا"ةليبقمهتفقلت"وسلا"ةليبقدعبو

ةلاحىلإاولصوىتحمهيلعطغضلايفتكراشو"ينامورلا

نيروباطلااياقببرنوكىقتلالوليأ/ربمتبسةياهنيفو،سأيلا

رماوألاتتأنأىلإرنوكنصحلوحعيمجلاركسعو

.مهئاعدتساب

ةنجلتناكتاكابتشالاهذههيفتعقويذلاتقولاسفنيفو

ةلواحميف"وسلا"ةليبقىرقبوجتةديدجةيمسرةيكيرمأ
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قحىلعاهبجومبةموكحلالصحتةدهاعمعيقوتباهعانقإل

.ةيدنهلايضارألايفقرطلاءاشنإورورملا

اوناكذإنييبرحلاءامعزلانميأعقويملةيادبلايف

ةقطنملايفنولوئسملاماقفرنوكدونجةهجاومبنيلوغشم

قفاوةياهنلايفو،مهافتللمودقلابمهعانقإلةديدعتالواحمب

/وينوي13مويددحتو،رنوكةلمحلشفدعباميسالءامعزلا

،يمارالنصحيفتاثداحملاءدبل1866ناوج/ناريزح

لينولوكلالصوتاثداحملاءدبلددحملامويلاسفنيفنكلو

نصحسفنىلإدونجلانم700سأرىلعنوتجنراكيرنه

ءانبونامزوبقيرطةسارحللسرأهنأةحارصبنلعأويمارال

نأنممغرلابكلذوهتيامحلهلوطىلعنوصحلانمددع

أدبتمليتلاودونهللةعباتلاديصلايضارألالخرميقيرطلا

ةميغلا"لاقفءامعزلابضغأيذلارمألااهنأشبتاثداحملادعب

لسرأدقل":لافطألاكءامعزلالماعتمالسلاةنجلنإ"ءارمحلا

نأانيلإبلطواياده(يكيرمألاسيئرلايأ)مظعألابألاانيلإ

بهذي،الوأمعندونهلالوقينألبقنكلو،قيرطلاهعيبن

راقتحالااذهو)؟"قيرطلااوقرسيلدونجلاعم"ضيبألاميعزلا"

يفعقومنمرثكأيفهاندهشنييلحملاناكسلافقاوملضيبألا

راظتنانوداهدونجرشحتةيكيرمألاةدايقلاتناكثيحاندالب

1990ةنسجيلخلاةمزأيفثدحامكبرعلاءامعزلاةقفاوم

رودصلبقةيبرعلاةريزجلاىلإنويكيرمألادونجلارحبأامنيح

ملامنيح2003ةنسقارعلالالتحايفو،ةيدوعسلاةقفاوملا

،يدتعملايكيرمألاشيجلالفطتضفرنمجيلخلاةداقنكمتي

35-BenjaminCapps،1981،196ص.
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ءامعزلافقاوملًاضقانم"ءارمحلاةميغلا"فقومنوكيسو

.(نيلذاختملابرعلا

-----------------------:=

يسيةليبقنمOglalaالالغوأةريشع ميعز"ءارمحلاةميغلا"

96ةيبرغلا

http://fineartamerica.com/featured/red-cloud-1822-1909-- 35

granger.html
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ليذلا"يقبو،بضغبنصحلادونهلاءامعزمظعمرداغ

دونجلايطعتةدهاعمىلععّقوثيحSpottedTail"طقرملا

نوصحءاشنإودورابلارهنةقطنمربعقيرطحتفيفقحلا

اهلكهتريشعلًامزلمنكيملميعزلااذهعيقوتنكلو،هلوطىلع

ةيقبمزلينأنعالضفكلذو،هتماعزباهعيمجملسيمليتلاو

.لئابقلاةيقبو"وسلا"نمرئاشعلا
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.ا،يا

،ةيبرغلا"وسلا"ةليبقنمBruleلوربلاةريشعميعز؟7"طقرملاليذلا"

ىلإدؤيملكلذنكلوضيبلاعملماعتلايفيملسلاقيرطلالضفيناك

.عيمجلابتلحيتلاةثراكلانمهموقذاقنإ

https://americangallery.files.wordpress.com/2012/05/spotted- - "7

jpg.اtai

75



قيرطلوطىلعألامشمدقتلايفنوتجنيراكجوفرمتسا

نصحلوأءانبلةيليوج/زومت/ويلوي13يففقوتو،نامزوب

وهورنوكهانبيذلانصحلادعبنصحيناثوهتمهمنمض

4و3و1ماقرأةيعجرمطئارخ)ينريكليفنصح

دونجلانوعبتيدونهلاناكو،(11و8امقرناتطيرخلاو

تايلمعلاتأدبمايأةعبرأدعبو،مهتوقىدمةساردلرارمتساب

دونجلةبرضهيجوتب"ءارمحلاةميغلا"يبراحملةيركسعلا

نامزوبقيرطىلعرفسلاحبصأمويلاكلذذنمو،نوتجنيراك

ةيندملالفاوقلامظعمتضرعتدقو،رطاخملابًافوفحم

.قيرطلالوطىلعنئامكوتامجهلةيركسعلاو

ىلإىرخألئابقو"وسلا"رئاشعنمدونهلانمريثكمضنا

ةريشعنمىتح،يكيرمألاشيجلادض"ءارمحلاةميغلا"برح

،نييكيرماللمهميعزمالستساباوضريملنيذلا"طقرملاليذلا"

ةليبقعمةميدقلاتافالخلازواجت"ءارمحلاةميغلا"لواحدقو

ةيوستاهيلعًاضراعاهارقيفاهترايزبماقوCrowبارغلا

:اهلاجرللاقو،"اهلديصيضارأةداعإبيضاملاتاعارصل

تارايزلاهذهةليبقلاتدرف،"ضيبلاريمدتلمكتدعاسمديرن"

ضعب"ءارمحلاةميغلل"باجتساو،؟"ةلثاممتارايزب

.أ"اهيبراحم

150نوتجنيراكلسرأ1866توأ/بآ/سطسغأيفو

كلذو،ينريكليفورنوكينصحدعبثلاثنصحءانبلًايدنج

38-RobertW. Larson،1997،94ص.

39-GeorgeE. Hyde،1975،145ص.

.103ص،1982،نواربيد-100
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ناتيعجرملاناتطيرخلا)ثيمسنصحهيلعقلطأولامشلاىلإ

.(11ةطيرخو4و3

ناكميفىلعدونهلاركسع1867-1866ءاتشةيادبعمو

اوماقوينريكليفنصحىلعتامجهلازيكرتهنمنكمي

نمبشخلاعمجلًايمويهنمجرختيتلاةعومجملاةمجاهمب

دقفةعجوملاةبرضلاامأ،ةليلقألايمأهنعدعبتيتلاتاباغلا

نمةرشعرهاظتامدنعلوألانوناك/ربمسيد21يفتعقو

Crazy"نونجملاناصحلا"ةدايقبدونهلا Horseةليبقنم

ربكألاميعزلااهيلإيمتنييتلا"الالغوألا"ةريشعو"وسلا"

رمأ،ةداعلاكو،بشخلاةلفاقىلعموجهلاب،"ءارمحلاةميغلا"

نكلو،مهتدعاسملهجوتلابلوابسميجنتباكلانوتجنيراك

.ذاقنإلاةيلمعةدايقببلاطنامرتفمايلونتباكلا

77



هنوكب(1877-1842وأ1841)"نونجملاناصحلا"ميعزلافصو

،ةينظةروصهذه،ةدكؤمةروصهلسيلنكلو،"وس"ةليبقيبراحممظعأ

زربو،رهشلبقنصحلاىلإلصودقناكاذهنامرتف

تاراغللبشخلاةلفاقضرعتلونصحلاةلاحلعذالدقتنمك

نينامثبهنأرارمتسابددرو،دونهللعيرسباقعلاًامئادوعدي

وهو،اهميطحتواهلك"وسلا"ةليبققارتخاهنكميطقفالجر
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هداقيذلاناتارجنوجتنانيتفيللايفهانلباقنأقبسجذومن

يفرخآًاجذومندهاشنسو،1854ةنسهفتحىلإهباشملاهروهت

ةيحضًاضيأبهذيسيذلارتساكجنورتسمرأجروجلارنجلا

ناكسلافعضنعيلاصئتسالا-يقارشتسالاموهفملااذه

نمو،كلذكراحتنالاىلإهروهتهبيدويسو،مهنبجونييلصألا

ةلفاقةدجنلهجوتامدنعهنأنامرتفانبحاصبردقلاةيرخس

لمتكانأدعبمامتلابالجرنينامثهترمإتحتعمجتبشخلا

هاطعأدقو،نصحلامهترداغملبقةظحلرخآيفمهددع

ةدراطميفًانيعمًادحزاتجيالابةمراصرماوأنوتجنيراك

.19أدونهلا

ةحاسنامرتفلصواملهقافرو"نونجملاناصحلا"نكمت

خفيفعقيلكلذوهنمنوبرهيمهنأبهماهيإبهعادخنمةكرعملا

ةينويلبانلاهمالحأوضيبألاهرورغهقوسيومهتدراطم

هسيئرهنيعيذلادحلاءاروامىلإةدراطملايفرارمتسالل

دونهلانمنافلأهيلعضقناوخفلاهيلعقبطأفنوتجنيراك

ةايحلاديقىلعدحاومهنمقبيملنيذلاهدونجةيقبعمهوقحسو

دونهلارئاسخامأ،(5و4و3و1ماقرأةيعجرملاطئارخلا)

نمًابراحم14تناكاهنإاهضعبلوقيذإاهيفرداصملافلتختف

هنإىرخأرداصملوقت،"؟ك"وهابارألا"و"ناياشلا"و"وسلا"

نم160تناكاهنإةثلاثلوقتو،أ؟؟حيرجوليتق200تناك

اهنوكيففلتختالعجارملانكلو،ىحرجلانم200وىلتقلا

19-BenjaminCapps،1981،196ص.

-DavidNevin،1981،137-136رص.

192-GeorgeE. Hyde،1975،149ص.

.106ص،1982،نواربيد-103
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اهيفاوقلطأدونهلانأركذوةقيقد40ترمتساةيماحةكرعم

فشتكادقنامرتفناكنإيردأالو،ا""؟ةقيقدلايفمهسفلأ

جاتحت"وسلا"ةليبقنأملعوهلتقملبقةيقارشتسالاهتيؤرفيز

هلهميملدونهلاحالسنأمأاهتميزهلالجرنينامثنمرثكأ

نأبيرغلاو،راحتنالاوتوملالاجعتسالهعفدنيحكلذكاردإل

ةكرعملاهذهنأىلعرصيلازاميبرغلاويكيرمألاخيراتلا

بناجلاوههنأمغريكيرمألاشيجلااهلضرعت"ةرزجم"

.دونهلاضرأىلعيدتعملا

194-DavidNevin،1981،142-140ص.

FrancisPaulـ195 Prucha،1995،489و487ص.

-RobertUtley،2002،105ص.

-BenjaminCapps،1981،197و195ص.

.HowardRـ Lamar،1998،362رص.

./RobertWـ Frazer،1972،181رص.

-FrankHumphris،1973،22ص.
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ناكسلافعضنعةيلاصئتساةيقارشتساًاراكفألمحنامرتفمايلونتباكلا

نمهريغعمتلعفامكهفتحىلإهماهوأهتداقنأناكفمهنبجونييلصألا

ضيبألانازرطةروطسأبًاعنتقمبرغلالازامو،نييكيرمألانيرماغملا

جورخلاهنكميامكهدحونيشحوتملاوةعيبطلارهقهنكمييذلاوبماروأ

عوضوملااذهلوحرودتيتلاةينفلاتارادصإلاو،ماكرلاتحتنمًاميلس

ىصحتالودعتال

81



اهامس،كشالبدونهلاحلاصلًارصننامرتفةكرعمتناك

،"نامرتفةحبذم"ضيبلااهامسو"ةئاملاىلتقلاةكرعم"دونهلا

لوئسملانوتجنيراكلينولوكلاةيسفنيًفاقيمعًارثأتكرتدقو

ةصرفتناكو،اهعئاقوترجثيحينريكليفنصحنع

دونجلانأمغرةينثولاةيشحولاوةيجمهلابدونهلاماهتال

مغرواهومجاهوةيدنهلايضارألااومحتقانيذلامهنييكيرمألا

نأقبسدونجلاثثجبدونهلاولتاقمهبماقيذلاليثمتلالكنأ

ريهن"ةرزجميفنلوكنلماهاربأ"ميظعلاررحملا"دونجهبكترا

،195(1864)طقفنيتنسبكلذلبق"ناياشلا"دونهدض"لمرلا

مهتعيزوتلاهتوقةسرطغبةزهاجًامئاد"ةراضحلا"نكلو

يذلاتقولاسفنيفاهقيرطيففقينمىلعةيومدلاوةيجمهلا

باهرإلالثمًامامت)اهموصخهبمهتتاممعظفأيهبكترت

.(هذهانمايأيفينويهصلا

مايلويروسيملاعاطقيفشيجلادئاقنمةوعدلاتقلطناو

ألاجردونهلاعيمجةدابإةرورضبهدونجلانامريشهيسموكت

ليتقلكلباقمدونهةرشعلتقىلإو""7ألافطأوءاسنو

،(ةمواقملاتايلمعدعبمويلاةنياهصلاوعديامك)""""ضيبأ

ىلإةجاحلاو،بونجللكاذنآةسركملاشيجلادراومةلقنكلو

ةرباعلاةيديدحلاةكسلاءاشنإيفمهلخدتمدعودونهلاةئدهت

تاهجوتلاباحصأونييناسنإلانيحلصملانيبعارصلاو،ةراقلل

،"ةيدابإلانامريشتاعلطتمجلىلإىدأكلذلك،ةددشتملا

.106ص،1982،نواربيد-"

197-RobertM. Utley،2002،105ص.

.RobertWـ198 Larson،1997،102ص.

109-JeffreyOstler،2010،59-58ص.
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يضارأنعيلختلاب"ءارمحلاةميغلا"عانقإلةنجلتلسرأو

هنكلو،ةيمحميفرارقتسالاودورابلارهنةقطنميفديصلا

لبقمالسلانعثيدحالهنأمهربخيلًاثوعبمنييكيرمالللسرأ

.دورابلارهننمباحسنالا

داقةيكيرمألاةيلهألابرحلايفزرابدئاقنامريشهيسموكتمايلولارنجلا

رمحلادونهلادضةدابإلاةسايسةسراممدارأمثاهقارحإوايجروجحايتجا
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يفةرباعلالفاوقلاىلعهتاراغ"ءارمحلاةميغلا"فنأتسا

هتأشنأيذلاراطقلاريمدتهوبراحمعاطتساونامزوبقيرط

/سطسغأيفو،ةيداحتالاكيفيسابلاةكرشةقطنملاكلتيفًاثيدح

نيعباتًايدنجنيثالث"ناياشلا"وبراحممجاه1867توأ/بآ

نيليمهنعدعبييذلاHayfieldشقلالقحيفثيمسنصحل

مهيلعراصتنالانماونكمتيملمهنكلو(5مقرةيعجرمةطيرخ)

سفنيفو،هبنيحلسمدونجلاناكقدانبلانمديدجعونببسب

الجر32نمةنوكمبشخةلفاق"وسلا"ولتاقممجاهتقولا

مهيلعراصتنالانماونكمتيملمهنكلوينريكليفنصحلاةعباتو

قدانبلانمديدجعونبنيحلسمدونجلاناكذإببسلاسفنلًاضيأ

نأنيحيفةيراركتلاقدانبلابىمسيوهتئبعتلًاتقوجاتحيال

قدانبهيفغرفتيذلاتقولاراظتناىلعتدمتعادونهلاةطخ

.اهتئبعتةداعإءانثأمهيلعموجهلااوديعيلدونجلا

Wagon"ةبرعلاقودنصةكرعم"ةكرعملاهذهتيمس

Box(5مقرةيعجرملاةطيرخلا)اومتحاةلفاقلالاجرنأل

يفيكيرمألالايخلاطتشاو،أ"ةيديدحلاتابرعلاقيدانصب

ددحو،ًايدنهنيتسلتقملوئسملاطباضلاىعداف،اهريوصت

مقرلالصومث،اليتق1137وهو"قيقد"ًايلايخًامقرخرؤم

ثثجبةاطغميهوةكرعملاضرأمهضعبروصو،1500ىلإ

ددعنأنممغرلاىلعكلذلك،تاهجلاعيمجنمدونهلا

،براحمفلألصيملًاعمتابرعلاوشقلايتكرعميفنيلتاقملا

ةتسوىلتقةتستابرعلاةكرعميفدونهلاتاباصإتناكو

"أ"مهسفنأضيبلارئاسخنملقأيهوتاريدقتلالقأيفىحرج

|Biـ119 Yenne،1986،156ص.

11-GeorgeE. Hyde،1975،160-159ص.
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ىلإتلصوةكرعملايفكرتشايذلاشيجلاتاريدقتىتحو

يكيرمألالايخلاكلذو)أ"دونهلانمًاحيرج120واليتق60

يفرركتيذلالايخلاسفنوهليتقفلألانعديزيامدعيذلا

.(يبرعلاقرشلاومانتيفتاهجاومنأشبدعباميفدوويلوهمالفأ

ةميغلا"نأةيكيرمألاةسايسلاتعنتقاةكرعملاهذهدعبو

نعنيجراخلانيطخاسلانمةباصعدئاقدرجمسيل"ءارمحلا

رشنىلع"ةصيرحلا"ةيؤرلايضتقتامك)أأ؟ةليبقلاعامجإ

اذكه)هيضوافمزربأىعداامكهلةيمهأالوأ(إةيطارقميدلا

ةيمهأنمةيناطيتسالاتانايكلايف"مالسلاراصنأ"صقتنيًامئاد

نييلصألاناكسللمهتيؤرىلعضرتعتاهنألةمواقملارود

نوقحتسينيذلانيعناخلانيملستسملانمةعومجممهتفصب

يتلاةمواقملامجحةكرعملاهذهتدكأو،(ناسحإلاوةقفشلا

،نيبراحملافالآهئاولتحتيوضنييذلاميعزلااذهاهمعزتي

طورشبمالسىلإلوصولانيبةموكحلامامأرايخلالعجيامم

ةظهاببرحيفدونجلانمليسبمهدالبحاستكاوأدونهلا

.114تاقفنلا

ةسائربلوليأ/ربمتبسيفةديدجمالسةنجلنطنشاوتلسرأ

دونهلاعانقإلنامريشمايلولارنجلايروسيملاعاطقدئاق

رهنىلعةديعبةيمحميفشيعلاو،ديصلانعيلختلاب

"ءارمحلاةميغلل"ةملظملاتاحارتقالاهذهتدكأف،يروسيملا

يفلوخدلامدعبسيئرلاهطرشىلعرارصإلاهيلعنأ

.109ص،1982،نواربيد-

14-RalphK.Andrist،1993،131ص.

13-EdwardLazarus،1999،37ص.

14-GeorgeE. Hyde،1975،160ص.
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،دورابلارهنةقطنمنميكيرمألاباحسنالالبقةيملستاثحابم

ملاهنكلونطنشاوىلإاهجاردأتداعيتلاةنجللابعمتجيملف

تهبوجف1868عيبريفةيناثةرمدونهلاىلإتعجرنأثبلت

دونجلابقارنلابجلايفنحن":هسفنبلصلافقوملاب

لزنأس،رجهُتنوصحلاونودعتبيدونجلاىرننيح،نوصحلاو

برحدعبيبرعلافقوملاهبشيفقوملااذهلعل)أ""ضوافتأو

لبقتاضوافمالوفارتعاالوحلصالهنأنلعانيح1967

.(ةلتحملاةيبرعلايضارألانمباحسنالا

برحلاةرازودجتملهفقومب"ءارمحلاةميغلا"كسمتءازإو

باحسنالابًارمأتردصأف،هبلاطملخوضرلاىوسةياهنلايف

ةيليوج/زومت/ويلوي29يفدونجلابحسناف،دورابلارهننم

عراسيذلاو(11مقرةطيرخلا)ثيمسنصحنم1868

دعبو،يلاتلامويلايفهريمدتوهقارحإبيدنهلاميعزلاوبراحم

"ناياشلا"وبراحمهرمديذلاينريكليفنصحءالخإمترهش

وهونوصحلارخآدونجلارخآرداغمايأبكلذدعبو،هوقرحأو

.(ونير)رنوكنصح

ىلإ"ءارمحلاةميغلا"لصويناثلانيرشت/ربمفون6يفو

ةدهاعممسابتفرعةديدج"مالس"ةدهاعمدقعليمارالنصح

صيصختىلعدونهلاةقفاوماهدونبتنمضتو،1868يمارال

دورابلارهنةقطنميفمهديصيضارأمضتمهلةعساوةيمحم

هنملوصحلاوهيفةراجتلامهنكمييراجتزكرممهلنوكيسو

كلذىلإةفاضإلابو،ةموكحلااهبمهتدعويتلاتادعاسملاىلع

.برحلاعوقويفًاببسناكيذلانامزوبقيرطقالغإمتيس

.112ص،1982،نواربيد-15
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. " تق . " ---------- -- ---------------- --------

اتوكال12)مقرةطيرخ

اهلؤاضترارمتساو1868191يمارالةدهاعملًاقفو

مويلاةينبلاعقبلاىلإتلصونأىلإ

http://www.russellmeansfreedom.com/tag/treaty-of-fort- - 19

/laramie-1868
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ريغيضارألا"و"ىربكلاةيمحملا"نيبقرفلا:أ17بح(12)مقرةطيرخ

اهنأظحالييتلاو1868ةدهاعميف"ديصلايضارأ"و"اهنعلزانتملا

تناكيتلاو1851ةدهاعممهلهتحنماممربكأضارأ"وسلا"تحنم

ةيلاحلانوغيروأةيالوةحاسميزاوياماهيفمهلةحونمملاضرألاةحاسم

امىلعءاليتسالارمضتةدحتملاتايالولاتناكو،أ"اكيرمأبرغيف

ديصلاةيلمعيهتنتوسيماوجلادادعأرمضتامدنعىربكلاةيمحملاادع

.سيماوجلاءانفإبقاسومدقىلعهلدادعإلاناكاموهو

ميعزلاوه"ءارمحلاةميغلا"نأنيخرؤملارارقإمغرو

هبرحيفةدحتملاتايالولاىلعرصتنايذلاديحولاولوألا

http://ngm.nationalgeographic.com/2012/08/pine-– 7

ridge/reSerVation-map

18-JeffreyOstler،2010،41ص.

13-JonManchip White،1979،233ص.

-RobertW/. Larson،1997،117رص.

-TonyBoddington،1977،144ص.
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تقولاكلذىتحنييلصألاناكسلايديأىلعهقيقحتمتاملضفأ

يذلارصنلانإنيخرؤملاضعبريدقتيفف،أ"ديعبنمزذنم

ةيكيرمألاةموكحلارارقبتقلعتبابسأبالإًانكممنكيملهققح

عجارتلكلذو،"ةثأتقولاكلذيفاهتدارإبهمامأعجارتلااهسفن

ةيكيرمألاةموكحلاتايولوأملسيفهبلاطمىلععارصلاةيمهأ

ىرخأتارايخاهلرفوتوهدالبريغتامامتهااهلناكيتلا

ةموكحلامامتهاف،هيلعلوصحلاىلعرصيناكامعاهينغت

ةيلهألابرحلايفموزهملابونجلاىلعةرطيسلابةيداحتالا

ىمظعلالوهسلالامشيفتالصاوملاطوطخةيامحنملعج

ديدحلاةكسمدقتنأامك،تقولاكلذيفهيفبوغرمريغًائبع

تحبصأو،اناتنوميفبهذلالوقحىلإىرخأًاقرطحتف

ناكو،اغألامشسيلوجنموياوبونجيفةبولطمةيامحلا

ككسعيراشمنعدونهلاداعبإوهسيئرلاةموكحلافده

.123ديدحلا

باحسنانأدجنىرخأةيوازنمرمألابريكفتلادنعنكلو

،مهتمواقمنودكلذكًانكممنكيملدونهلايضارأنمةموكحلا

ةنمآتناكولاهيلعاهديتعقوضارأكرتبعربتتسلهذإ

امدنعو؟بهذلالوقحوحنىرخأتارايخرفوتعمىتحكانه

ًائبعاهتيامحفلؤتنلفيضارألاهذهيفًانمآوجلانوكي

-Wi|amK. Powers،1989،112رص.

129-PaulaMitche| Marks،1998،189ص.

14-EdwardLazarus،1999،51ص.

14-RobertW. Larson،1997،118-117ص.

-JohnD. McDermott،1998،157رص.

-RobertM. Utley،2002،118ص.

143-Edgarl. Stewart،1987،48ص.
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بونجلاىلعةرطيسلاةداعإبةلوغشمةموكحىلعًايداصتقا

،1868124يمارالةدهاعمدقعنكمملانمنكيملمثنمو

ناكسلاسوفنيفلمألاييحتاهقيبطتبةبلاطملاتلازاميتلاو

عبتاولو،مويلااذهىلإمهقوقحىلعلوصحلابنييلصألا

نورخآءامعزاهجهتنايتلامالستسالاةسايسةمواقملاءامعز

ةرطيسلاتحبصألوتقولاكلذذنميحلالمألااذهنفذل

رفمالاذهلو،ةينوناقوةيعرش"وسلا"يضارأىلعةيكيرمألا

عمىتحرصنلااذهقيقحتيفةمواقملارودبفارتعالانم

كصحنممدعةدئافيههذهو)""ىرخأةيكيرمأتارايخرفوت

نولتحملاقرحتياذهلونمزلالاطامهمنيرمعتسمللفارتعالا

هفقومناكامهمقحلابحاصفارتعاىلعلوصحللًامئاد

نيطسلفناكسضفرةيمهأنًعاسردانيطعيكلذلعلو،ًافيعض

نايكلامايقلعجاممهنيحيف1947ميسقتلاعورشمل

ًافالخًايقالخأوًاينوناقةتباثريغسسأىلعمويلاىلإينويهصلا

.(نومزهنملاونوملستسملاهنظيامل

يتلاةيصاقتنالاتالواحملالكىلعدرلاروطيفانسلو

كلذنأالوليدنهلاراصتنالادضيكيرمألاخيراتلااهبرخز

فلتخمنمةمواقملاتايلمعةهجاومدنعدعباميفرركت

"ءارمحلاةميغلا"راصتنانعليقاممو،اهيلعىدتعملابوعشلا

ةقطنملانمدونهلاحسمىلعةرداقتناكةيكيرمألاةموكحلانإ

قحالهنأتررقفاهتلسرأقيقحتةنجلريرقتباهرثأتالول

ًاقفوةيدنهلايضارألالخادتالصاومطوطخدميًفايكيرمأ

ءاضيبةيقوفبنوخرؤملاءالؤهىعداو،ةقباسلاتادهاعملل

124-JeffreyOstler،2010،58ص.

145-PaulaMitche| Marks،1998،188ص.
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دوجومدعناكو)ةيراستادهاعمكانهنكيملهنإةدوهعم

نألكلذو(مهبلسونيرخألايضارأماحتقارربيتادهاعم

يتلا1865ةدهاعمامأاهتدمتهتنادقتناكيمارالةدهاعم

"ة؟نومواقملااهعقويملف"طقرملاليذلاك"نوملاسملااهعقو

لاقنيحنيرشعلانرقلايفسرطغتملاءاعدالااذهرمتسا)

نم"مركب"متتارمعتسملالالقتسانابرامعتسالاراصنأ

.("7نيرَمعتسملاتاروثبسيلونيرمعتسملاةداسلا

يفحبصأضامنعةسرطغلاهذهبمالكردصينأبيرغلا

ملاظمريربتىلعزرابخرؤمصرحيكلذعموخيراتلاةمذ

لجأنمتدقعيتلايمارالةدهاعمىغلأيذلانمف،هيفهتلود

تادعاسملاعفدلةصصخملاةدملانإ؟نيفرطلانيب"مئاد"مالس

ةدملبةدهاعملاةدمنكتملتاونسرشعيهواهقفودونهلل

يتلاةيلصألاةغيصلايفنكتملةدميهوةدوعوملاتادعاسملا

ًافصنمًاخرؤمنإلب،ًاماعنوسمخيهواهيلعدونهلاقفاو

،اهبمازتلالادونهلاىلإبلطيتلاةقحاللاتاليدعتلاهذهفصي

نيحًاطبحملبقتسملاتلعجاهنأب،يئاهنقافتالانأاونظامدعب

تاقافتاماربإدعبقحاللاليدعتلاةبعلنوسرامينويكيرمألالظ

نمضعوضوملااذه"ءارمحلاةميغلا"حرطيسو،"ة؟ةيئاهن

نيتنسبهحالسهئاقلإدعبةيكيرمألاةسايسلانمهاوكش

الإوتهتنا1851ةدهاعمنإلوقلانكميالو،331(1870)

قرطنم،اهدونبىلعءانبةدحتملاتايالولاهتنباملكنإف

145-GeorgeE. Hyde،1975،161ص.

.130ص،2002،سيسيبيفوص-27

128-JeffreyOstler،2010،41ص.

123-RobertW. Larson،1997،141ص.
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هبدحألقيملمالكوهوهنعيلختلاوهبحساهيلع،نوصحو

نيذلارصعلاكلذةساسناكوةيكيرمألاةموكحلاهبمزتلتملو

نوعدينيثدحمنيخرؤمنمقئاقحلاهذهبىردأرمألايفاوققح

دحأاهريملكلذعمواهيلإجوحأمهيضامناكتارغثفاشتكا

كانهناكاذإوةيراسةدهاعملاف،الصأةدوجومريغاهنألهيف

يفدونهلاىلعىدتعاامدنعيكيرمألابناجلاوهفاهضقننم

يشحولاشيجلاماقتنانماهعبتامو(1854)ناتارجةكرعم

يفبهذلافاشتكادنعو(1855)دامرلايداوةرزجميف

.(1859-1858)ًابونجودارولوك

اذهىلعًاظفحتهتفصبعوضوملااذهيفهلوقنكميامو

مهنادقفىلإىدأةيمحميفشيعلابدونهلالوبقنأوهراصتنالا

لعجاموهو،يضاملايفمهتايحمسويذلايديلقتلالالقتسالا

ةدهاعمبمازتلالانوضفرينيدعاصلاةمواقملاءامعزضعب

لوحتدقف"ءارمحلاةميغلا"امأ،اهيلعاوعقويمليتلايمارال

ناكامدعبنييكيرمألاىلعهزكرمدمتعييسايسضوافمىلإ

ىلإةديدعتارايزةلبقملاهتريسدهشتسو،ًاحلسمًامواقم

مالسلاةدهاعمهعيقوتىلعتبترتيتلالكاشملالحلنطنشاو

دهش)ةعداخوةمهبمًادونبتنمضتيتلاوةدحتملاتايالولاعم

دعبةمواقمتاماعزلًاهباشمًاعضوةينيطسلفلاةيضقلاخيرات

نايكلاوةدحتملاتايالولاعميملسلاقيرطلااهمازتلا

.(ينويهصلا

فقوتتسًادعاصفمويلااذهنم":يمارالةدهاعميفءاجدقو

نإ،دبألاىلإوةيقافتالاهذهيقيرفنيبةيبرحلالامعألاةفاك

اهفرشبانهمسقتومالسلايفةبغارةدحتملاتايالولاةموكح
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يفتلتيتلاثادحألانكلو،ةا"....هيلعةظفاحملاىلع

ةموكحلاهذهىدلفرشلاةيمكنأتتبثأةليلقتاونسنوضغ

ذنمكلذحضتادقو،اهتادهعتبمازتلالانامضلةيفاكريغتناك

ةعدخلانويكيرمألامدختسا،ىرخأةرملهنأنيبتامدنعةيادبلا

،ةدهاعملاصنيفنودملاريغرخآًائيشدونهلاماهفابةيديلقتلا

ةنيمألاةمجرتلاعمساملئجوف"ءارمحلاةميغلا"نأةجردىلإ

هذه":لاقو1870يام/رايأ/وياميفةرملوألصنلااذهل

نمطقاهبعمسأمل،ةدهاعملاهذهلثمنعاهيفعمسأةرملوأ

."3"اهبمازتلالايونأالولبق

صنهنّوداموهيلعقفتاامنيبتافالتخالانمضنمو

نأبةنجللاءاضعأىلعطرتشا"ءارمحلاةميغلا"نأةدهاعملا

عيقوتلامتثيحيمارالنصحيفهموقليراجتلازكرملانوكي

بهذاملفشتكاهنكلو،كلذىلعةنجللاتقفاوو،ةدهاعملاىلع

يفتادعاسملاىلعلوصحلاوةراجتللةدهاعملادعبةرملوأ

ىلعلادنارنصحيفعقييراجتلازكرملانأ1869عيبر

يذلاو(2و1امقرناتيعجرملاناتطيرخلا)يروسيملارهن

دئاقنأعمو،ليمةئامثالثنمرثكأهيلعقفتملاعقوملانعدعبي

مهددعنمًافوخ،ةرجاتملابماعلاكلذيفمهلحمسنصحلا

بوجوب"ءارمحلاةميغلا"غلبأهنإف،فلألاغلبيذلاريبكلا

ميعزلحمسُيملو،مداقلامسوملايفددحملاعقوملاىلإلاقتنالا

،ماعلاسفنيفةراجتلاب"طقرملاليذلا"ملاسملالوربلاةريشع

عقوملاوحنهموقداقوةموكحلابلاطملىرخأةرمباجتساف

.112ص،1982،نواربيد-3"

-EdwardLazarus،1999،439ص.

.143ص،1982،نواربيد-131
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نوتوميمهدالوأ"حبصأثيحيروسيملارهنىلعددحملا

ةميغلا"مهلاحنعربعامك،"مهيتاؤتالةقطنملاف،فارخلاك

.31دعباميف"ءارمحلا

مهلفتملاهلاسرإبةموكحلامهتدعويتلاتادعاسملانأامك

متيمل":تاونسعستبةدهاعملاعيقوتدعب"طقرملاليذلا"لاق،اهب

تناكاهلكتاملكلانأتبثدقل...دوعولاهذهبءافولا

لاقدقو....نامريشلارنجلااهعقوةدهاعمكانهتناك...ةفيزم

ةيونستاعفدىلعةدهاعملادونبقفولصحنساننإاهنيحانل

نكيملهنكلوانلاذهلاق،ةنسنيثالثوسمخةدملعئاضبىلعو

ناكتادعاسملاهذهنملصيناكامىتحو،"؟"ةقيقحلالوقي

لاقكلذيفو،اهنمةصحىلعلصحينملقأمهدونهلا

ىلعقرسُتاهنإفنؤملاانلنولسرتنيحو":"ءارمحلاةميغلا"

ةنفحنعةرابعنوكتينلصتنيحاهنأثيحبقيرطلالوط

ءاقلهيلعلصحأاملكوهاذهو،اهعقوألةقرويننوطعي،طقف

كانهىلإمهنولسرتنيذلاصاخشألانأفرعأ،يضرأ

عوناوملعيلمويلانيطسلفعببةاعدعمددبيلهف)134"نوبذاك

.(؟هنوضبقيسيذلانمثلا

"طقرملاليذلا"و"ءارمحلاةميغلا"راز1870فيصيفو

ضوفمنمةوعدبنطنشاوةيكيرمألاةمصاعلانورخآءامعزو

همسابسحركرابيليإوأ)اواغوهنوديدنهلا،ةيدنهلانوئشلا

سيسيلويسيئرلاىلعمهاواكشاوضرعكانهو،(يكيرمألا

.142ص،عجرملاسفن-3

.113ص،عجرملاسفن-

.142ص،عجرملاسفن-

:قيرطلاءانثأنؤملاةقرسنعو

-Wi|amK. Powers،1989،114رص.

133

134
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ةنرملاتاريسفتلاباهقزأمنمتجرخيتلاةموكحلاوتنارغ

ئجوفودحاوبناجنماهتبتكيتلاةدهاعملاصوصنلًادج

دونهلاءامعزلاراهبإةلواحمًاضيأاهتفيملو،هنمضتتامبدونهلا

ضيبألاتيبلاوسرجنوكللتارايزمهلتبترنيحاهتوقب

"ءارمحلاةميغلا"أجلةرايزلاهذهيفو،"؟نفسلاءانبضوحو

هموقنع"باهرإلا"ةمهتيفنألواحمماعلايأرلاةبطاخمىلإ

انفصوعمالإانعنوعمستالمتنا":كرويوينيفعمجيفهلوقب

نمديزمانيدلناكول،كلذكانسلنحن،صوصللاوةلتقلاب

يفانرشحمتدقل،ديزمانيدلدعيملنكلو،هنعانيلختلضرألا

."ة؟"ادجةريغصةريزج

زرحأدقوًابرغهنطومىلإ"ءارمحلاةميغلا"داعدقو

بيذاكألانعةموكحلاتعجارتامدعبمالسلاةيلمعيًفاراصتنا

ىلعةظفاحملاىلعهتدوعدعبهدوهجزكرو،ءاوتلالاو

ءامعزلانمًاريثكعمجوًاريخأهيلإلصوتلامتيذلا"مالسلا"

نمألدبهديرييذلايراجتلازكرملاوةلاكولاناكمىلعقافتالل

نصحيفعامتجالارضحو،يروسيملارهنىلعلادنارنصح

نكلو،"وهابارألا"و"ناياشلا"و"وسلا"ءامعزنمددعيمارال

،نييكيرمألاعمتاقافتالالكمقعديعبلاىدملاىلعتبثيس

"مالسلاةيلمع"نيدعاصلاةمواقملاءامعزضعبضفرو

ينيعضيبلارحسدقل":كلذيف"سلاجلاروثلا"لاقو،اهتمرب

مك)"؟7"نوديريامكءيشلكىريىتح"ءارمحلاةميغلا"

135-RobertM. Utley،2002،148ص.

136-PaulaMitche| Marks،1998،189ص.

.145ص،1982،نواربيد-137
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امكءايشألاىريلكلذدعبهينيعضيبلارحسًايبرعًاميعز

.(؟؟نوديري

تالبلارهننعدعبيناكميفةلاكولاعضوةموكحلاتلواح

ضفر"ءارمحلاةميغلا"نكلو،اليمنيعبرأب(10مقرةطيرخ)

1870ءاتشاهيفيضقيلدورابلارهنةقطنمىلإقلطناوكلذ

32دعبتةتقؤمةلاكويفةدمرارقتسالابهلحمُسسمث،1871

1873ماعيفو،تالبلارهنىلعيمارالنصحنعاليم

ثيحاكساربنبرغلامشضيبألارهنلاىلإةلاكولاتلقن

1ناتيعجرمناتطيرخ)نوسنبورركسعماهبنجىلإسسأت

1877ةنسيروسيملارهنىلإىرخأةرمتلقنمث"ة”(2و

ىلإةيلاتلاةنسلايفلقنتلاةقرشلاىلإليمةئامنمرثكأ

ةلاكومسابةيبونجلااتوكاديفاهرمأرقتساثيحضيبألارهنلا

."؟"ربونصلالابجةلسلس

مهحبصأ1868يمارالةدهاعمعيقوتتلتيتلاةرتفلايفو

ىقلتيسيتلاةيموكحلاةلاكولاناكمديدحتوه"ءارمحلاةميغلا"

بسحدقو،اهيلعنيدمتعماوحبصأامدعبتادعاسملااهنمهموق

"ءارمحلاةميغلا"ةلاكولاقتناتارمددعنيخرؤملادحأ

سمخهتلاكوتلقتناف"طقرملاليذلا"امأ،تارمثالثاهدجوف

يتلاةيسايسلالولحلاتاماودىلعةلالداذهيفو،"؟أتارم

مامأدعيملو،ةيوناثرومأىلعبذجودشنيباهيفلخادلاهيتي

ىواكشلاميدقتىوسةمواقمةليسونم"ءارمحلاةميغلا"

.145ص،عجرملاسفن-*

133-GeorgeE. Hyde،1993،19ص.

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Cloud - 149

144-GeorgeE. Hyde،1993،19ص.
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لوصحلاوه"راصتنالا"حبصيسو،قيقحتلاناجلعملماعتلاو

يأ،ديجليكونييعتوأةيموكحلاةلاكوللمئالمناكمىلع

ةيرامعتسالاةسايسلاراطإيفةشيعملافورظنيسحتدرجم

ةلازإنمحالسلاءاقلإدعبةينيطسلفلاةيضقلالؤاضتك)

بتاورعفدوةيرشعروسكنمباحسنالاىلإلالتحالا

ريغوءابرهكلاورباعملاحتفوبئارضلالاومأىلعلوصحلاو

.(ةيمويمومهنمكلذ

تحبصأفنمزلاعم"ءارمحلاةميغلا"تامامتهاتلءاضتو

ةمزأيفىرنسامكهموقاياضقىلعةمدقمةيصخشلاهمومه

يمويلايسايسلاهطاشنراصو،1875ةنسءادوسلالالتلا

نيطلستملاونيدسافلاةموكحلاءالكوعمعارصلايفًاروصحم

هتاردقهبحمستامبهموقللضفأةايحطورشىلعلوصحلل

راودألاضعببمايقلاهتلواحممغرو،هحالسءاقلإدعبةليلقلا

هروددجيسهنإف،ىرخألالئابقلاوهموقحلاصلةيسايسلا

ةايحداتعايذلاعاطقلاىدلًاضوفرميروثلايسايسلا

عملكاشملايفبغريالوهموقنمتالاكولايفمالستسالا

نيملستسملاضفرنيبميعزلاراصاذهبو،"؟ةموكحلا

لالذإلاوشيمهتلاتالواحمهجاوهنأامك،ًاعمنيمواقملاو

هتناهإىلإرمألالصوىتحةيكيرمألاةموكحلالبقنملزعلاو

يموكحلاليكولاعمهفالخببسبنجسلايفهسبحمثهموقمامأ

لثم)اندالبيفيماسلابودنملارظنييذلاودونهلاضرأيف

،(نيطسلفخيراتيفاهحالستعزنةيروثتاماعزريصم

هذهنكلوهموقلًاميعزهئاقبىلع"ءارمحلاةميغلا"صرحيسو

.223ص،عجرملاسفن-4
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يذلاضيبألالجرلانممعدبلبمهنمباختنابسيلةرملا

هتاونسدهشتسو،ةيدنهلاةسايسلاىلعنميهملاوهحبصأ

ةكراشملاىلعهرابجإوهفطخبمهمايقوهلهموقلالذإةريخألا

مهبةثراكلالحتامدنعو،(1890)ةمواقملامهتاطاشنيف

بلاطيوةيصخشلاهرئاسخىلعًابصنمميعزلامامتهانوكيس

ىلإًادنتسمةبولسملاهكالمأنعتاضيوعتبةيكيرمألاةموكحلا

يباهرإريغيأ)ًاملاسمهنوكو"فنعلا"نمهتءاربتابثإ

لاومألاضعبىلعلصحيلعفلابو،(رصاعملاحلطصملاب

.143اهنم

يديأبةبعلحبصيهحالسيقليامدنعمواقملانأنيبتياذهبو

هتقرويهتاضوافملاحبصتومهتوقبنوظفتحينيذلاهئادعأ

يهةيداعملارارقلازكارمىلإجحلاحبصيمثنموةديحولا

عمتاهيهنكلو،بساكملاىلعلوصحللاهجهتنييتلاةليسولا

ىقلأنمبعضولااذهانركذيله)ةوقلاةغلىوسمهفيالودع

وه"مالسلا"حبصأوةينيطسلفلاةمواقملاخيراتيفهحالس

.(؟يجيتارتسالاهرايخ

Robert:نمةصخلمنيتقباسلانيترقفلاتامولعم-ة43 W. Larson،1997

Georgeو E. Hyde،1993.
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ةمصاعللةديدعلا"ءارمحلاةميغلا"تارايزىرضعبءانثأ"اتطقل

ءامعزىلعريثأتلايفبغرتةيكيرمألاةموكحلاتناكثيحةيكيرمألا

ةماهلاقفارملاىلعتالوجلاةطساوبًاأ؟؟اهتوقبراهبناللمهعفدودونهلا

144-Edgarl. Stewart،1987،54ص.
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ملاهنكلوكلذريغولوطسألاوةناسرتلاوسرغنوكلاىنبمكةمصاعلايف

مدتحتتناكيتلاتافالخلامغرو،145ةوجرملاةجيتنلابًامئادىظحتنكت

نييكيرمألاعالطإرثؤينكيملمهضعبنإف،مهسفنأدونهلاءامعزلانيب

مامأمهتافالخراهظإبنورابتينيذلابرعلاءامعزللًافالخ)145كلذىلع

.(بارغألا

- .

لقعلانيعيتقيلاحلا1555ةك"ارمحلاةبيتلا"

145-RobertW. Larson،1997،131ص.

-JeffreyOstler،2010،72ص.

.RobertWـ146 Larson،1997،130ص.
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ةيادبلايه1851ةنسليمارالةدهاعمنأرمألاةصالخو

امكنكلو،ىمظعلالوهسلاةقطنمليكيرمألاقارتخاللةيمسرلا

دونببةموكحلامزتلتملباتكلانملوألاءزجلايفحرشلاقبس

تعمتجامث،ةبسانملاهذهيفةعمتجملاةيدنهلالئابقلاعماهقافتا

مهتروثعمقونويقرشلا"وسلا"دونهاهنمىكتشايتلاملاظملا

ةليبقدض"لمرلاريهن"ةرزجمعم(1862)اتوسينيميف

بهذلافاشتكاعم(1864)ودارولوكيفةيبونجلا"ناياشلا"

يضارألادونجلاونيبقنملاونينطوتسملاقارتخاواناتنوميف

نمزيفاهمظعمعقوثداوحلاهذهعيمج،نييبرغلا"وسلا"

ةميغلا"برحةراثإىلإتدأو،نلوكنلماهاربأ"ميظعلاررحملا"

يفةديدجةدهاعمبتهتنايتلاو(1868-1866)"ءارمحلا

.يمارالنردصح

ًايرهاظًاراصتناتناك1868ةنسليمارالةدهاعمنإ

ةدهاعمنمدارملامامتإىلإاهرهوجىدأو"ءارمحلاةميغلل"

ةيادبلاتناكيتلاو(يمارالنصح)ناكملاسفنيف1851

تدأذإ،ىمظعلالوهسلاةقطنمضيبلاقارتخالةيمسرلا

ناكسلالوبقويدنهلالالقتسالانعيلختلاىلإ1868ةدهاعم

1851ةنسمهيلعتضرفيتلاكلتنمقيضأدودحبنييلصألا

ةفالخلالاوزدعببرعلاىلعرامعتسالااهضرفيتلادودحلاك)

بولطملاناكامدعبمهبنوطيحينألاضيبلاراصو(ةيمالسإلا

يوتحتوةعساوةيلوألادودحلاهذهتناكاذإو،مهروبعدرجم

ديزموحنةيلاقتناةلحرمنوكتساهنإفديصلاةسراممليفكيام

ءانفبديصلاقوقحلاوزدعباميسال"*7شامكنالانم

147-GeorgeE. Hyde،1975،169ص.
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اهضفراذهلودودحلاةركفتخسراهنأمهملا،سيماوجلا

ىلإ"ءارمحلاةميغلا"لوحتو،مهعابتأونومواقملاءامعزلا

امدعبمهمعدونييكيرمألاىلعهزكرمدمتعييسايسضوافم

ماهبإلاناكو،ةيبعشلاهتدعاقنمهتيعرشدمتسيًامواقمناك

تادعاسملاعزوتسيتلاةلاكولاناكمنعةدهاعملاباشيذلا

بعالتلاىلعضيبألالجرلاةردقبًاريذناهنمدونهلاىلع

نمةلاكولاتلقتنااذهلومههاجتتامازتلابءافولامدعوهئاكرشب

.ضيبألارهنلاىلإيروسيملارهنىلإيمارالنصح

دونهلااهنعلزانتيمليتلاديصلاقوقحةقطنمنكتملو

امكمهتايحةقيرطةسرامميفيدبألامهقحبضيبلانًمارارقإ

تمادامديصلايفدونهلاقحىلعةدهاعملاتصنذإ،نوءاشي

نأركذتنامدنعو،"؟كلذرربتسيماوجلانمةيفاكدادعأكانه

مدقىلعةمئاقكاذنآتناكسيماوجلاهذهدضىربكلاةرزجملا

ديصلاقوقحبضيبلاميلستنأانملعلاهلاصئتسافدهبقاسو

ءانفةرتفىتحضيبلاربصيملكلذعموًادجًاتقؤمناكةيدنهلا

يفبهذلافاشتكادعبدونهلادضبرحلااولعشأونوسيبلا

تاءاعدالافيزخيراتللنيبتيسو،يتأيسامكمهيضارأ

يأدونهللمدقيملنيحضيبألالجرلااهمعزيتلاةيراضحلا

ةقيرطنعلزانتللمهرارطضاوأمهلزانتدعبةايحلللباقليدب

عمتجمةقيقحىلعًادهاشمويلاىلإمهعضولظيسو،مهتشيعم

قيضيلازامكلذعموهيلإلصوتلاضيبلاىعدايذلاةيددعتلا

عقاولاعمنيمجسنماوناكءاوسنييلصألاقحلاباحصأب

نأضيبلايعدييتلامهلوصأىلإةدوعلابنيبلاطموأديدجلا

148-EdwardLazarus،1999،447-446ص.
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نرقلاعمتجماهلبقلهف،اهلبقينكيملرشععساتلانرقلاعمتجم

؟هالتامونيرشعلا

ذنم"ءارمحلاةميغلا"هجهتنايذلايملسلاطخلاكلذنكلو

نمًاريثكبجعيمل1868ةنسيمارالنصحةدهاعمهعيقوت

يتلاهتماعزنعنولختيوهلوحنمنوضفنياوءدبنيذلاهموق

ةديدجءامسأهيفتأدبيذلاتقولاسفنيفتازهللتضرعت

عسوتلامامأمالستسالااوضفرءامعزلالوهسلاءامسيفعملت

ةايحبلوبقلاىلعمهئادعأةمواقماورثآومهضرأيفيناطيتسالا

:ءالؤهنمو،تايمحملايفمهضرأبصاغتاتفىلعلوستلا

Crazy"نونجملاناصحلا" Horse،ةرارم"و"Gall،

Raininthe"هجولايفرطم"و Face،نكلو،أ؟؟مهريغو

عيمجلاهلبقو،موجنلانيبردبلاكهمساعملءالؤهنمًادحاو

دارفأنيبالدونهلابولقهبتقلعتو،ربكألاميعزلاةفصب

ىمظعلالوهسلالامشيلاهأنيبلب،طقفهتليبقوأهتريشع

يتلاةدحولاحورودومصللزمركمهنيبزربثيحمهعيمج

مهتيرحومهضرأنًعاعافدةريخألامهتفقويفمهنيبتعمج

"سلاجلاروثلا"وهميعزلااذه،ةايحلايفمهتقيرطومهتاسدقمو

.SittingBull

149-FrankHumphris،1976،6ص.
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يفيكيرمألارامعتساللةيدنهلاةمواقملالطب"سلاجلاروثلا"

(1890-1875)ىمظعلالوهسلالامش

. "

----

_=========

LornaPoulos159سولوبانرولمسرنم"سلاجلاروثلا"

http://poulosstudios.com/sitting%20bull.htm - 159
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ةماعزلاىلإداليملانم

Grand"ميظعلارهنلا"فافضىلع"سلاجلاروثلا"دلو

Riverةيادبيفةيبونجلااتوكادةيالويفيروسيملاعورفدحأ

،رشععساتلانرقلانم(1834-1831)تاينيثالثلاطسووأ

ينعتةملكيهو)Hunkpapaابابكنهلاعرفليمتنيوهو

وأنوتيتلا)ةيبرغلا"وسلا"ةليبقنم(اتأتاعومجملانمًاداحتا

Returns"ىرخأةرمدئاعلا"وههدلاو،(اتوكال Again

ناويحلاةغلمهفىلعةردقلامهلنيذلاةليبقلاييناحورنمناكو

عمهدلاوناكةليليف"سلاجلاروثلا"مساىتأدقو،هعممالكلاو

بيرقروثةمهمهاوعمسنيحرانلالوحنيقلحتمهقافرضعب

:ءامسأةعبرأددريروثلانأ"ىرخأةرمدئاعلا"مهفدقو،مهنم

روثلا،ةرقبعمفقاولاروثلا،زفاقلاروثلا،سلاجلاروثلا

ةلوفطلانمروثلارمعلحارمىلإريشتءامسأيهو،ديحولا

.رمعلاربكىلإألوصوجضنلاوبابشلابًارورم

"ءيطب"مساةيادبلايفهدلوىلع"ىرخأةرمدئاعلا"قلطأ

Slowهتلوفطيفتافرصتنمهنمادبامضعبىلإًادانتسا،

لعلو،هتليبقبورحيفةركبمنسيف"ءيطب"كراشدقو

ميخمىلعابابكنهلانمنورشعاهبماقيتلاةراغلاكلتاهالوأ

ىلعءاليتسالل،يديلقتلاودعلا،Crow"بارغلا"ةليبقل

لبببسلاسفنلةراغلايف"ءيطب"ةكراشمنكتملو،مهدايج

ةصاخاصعبودعلاسملوهوةعاجشلاعاونأنمعونبمايقلل

داعوةمهملاب"ءيطب"ماقلعفلابو،صاخفرشىلعلوصحلل

15-JeromeA. Greene،1994،42ص.
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مغر"سلاجلاروثلا"مويلاكلذذنمهيمسيوهبهوبأرختفيلاهدعب

هحنمامدعبهكرتهنأالإةيادبلايفهسفنلمسالااذهذختاهنأ

.بوبحملاهنبال

ةليبقعمىرخأتاكابتشايف"سلاجلاروثلا"كراش

،هتايحةيقبجرعيهتلعجةباصإاهدحأيفبيصأو"بارغلا"

اممهموقيبراحمنيبحوضوبهتعاجشتزربدقفكلذعمو

طساوأيفوهوةليبقلايفءايوقألانيبراحملامعزتيهلعج

هتريشعمعزتنعالضف(1857)هرمعنمتاينيرشعلا

تافصةدعيفروثلاهبشيهنأهنارقأظحالو،اهسفنابابكنهلا

ةيلباقلامدعويأرلابثبشتلاوفوخلامادعناودانعلاك

عجارتيالءاتشلافصاوعيفسوماجلاناكدقف،مالستسالل

،ةمواقملابعتمتسيهنأكًامدقيضميلبةسنأتسملاراقبألاك

لوقيو،هدصينأدحألنكميال،امهاجتايفريسلاأدبيامدنعو

اذهةايحيفلمأتلادنعهنإ"سلاجلاروثلا"ةايحيخرؤمدحأ

نأحضتيةوقوةرباثموةعاجشولمحتنمهادبأاموميعزلا

تافصلاهذهبناجىلإو،هئطختملوترمثأسوماجلاسورد

ءاخسلاوفطللاب"سلاجلاروثلا"فرغ،ةعاجشلابةقلعتملا

يفةناكماذهلعجاممثداوحلابؤبنتلاىلعهتردقبوعضاوتلاو

.152ركذامثيحًالجبمهموق

تلعتشارشععساتلانرقلاتاينيسمخوتاينيعبرأيفو

روبعةجيتننييبونجلااتوكالدونهوضيبلانيبفنعلالامعأ

15-StanleyVestal،1980،19-3ص.

-RobertM. Utley،1994،37-14ص.

-BenjaminCappss،1982،197-195ص.

-JasonHook،1986،10-8ص.
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نوغيروأواينروفيلاكىلإمهقيرطيفمهضرأنيرجاهملا

كلذىدأدقو،"وسلا"يضارأيفنينطوتسملاضعبرارقتساو

لمأتةيادبلايف،سوماجلاناعطقعازفإويعارملاداسفإىلإ

ضيبألالجرلاكرتياذاملمهفأال":الئاقدهشملا"سلاجلاروثلا"

اذإو،ديصلاةليلقوةئيسضرأاهنأدبال،انضرأوزغيوهضرأ

امك)هببحرنسةرجاتملاوديصلادرجملانهىلإيتأيناك

نأىشخأينكلو،(ابوروأنمةرجهلاعئالطبًامئاددونهلابحر

هوعدمالسبىتأوًاجاتحمناكاذإ،انديصيضارأةقرسليتأي

ملاعلاماعطإلسيماوجلانميفكيامكانهف،انديصانكراشي

،(مهلبقنممدنامكباحرتلااذهىلعدونهلامدنيسو)"؟"هلك

روثلا"ةريشعنأالإرئاشعلاضعبفنعلالامعأيفكرتشاو

ةديعبتناككاذنآثادحألانألروداهلنكيملابابكنهلا"سلاجلا

ةليبقلاعامتجايفمراصلاةمواقملافقومذختاهنأالإ،"54اهنع

يدصتلاىلإ،"ءارمحلاةميغلا"بناجىلإ،اعدو1857ةنس

ليذلل"ًافالخةمساحتاءارجإبيكيرمألايناطيتسالادملل

.155ةنداهملاوحناحنيذلا"طقرملا

كرحت،1862يف،"يتناسلا"نييقرشلا"وسلا"ةروثدعبو

برغلاوحنيلبيسيرنهلارنجلاويلاسدرفلألارنجلانملك

كرتشاف،نييقرشلانمغارفلادعبنييبرغلا"وسلا"عاضخإل

ةنسفيصيفيلبيسدونجعمتاكابتشايف"سلاجلاروثلا"

اهمجاهيتلاتاميخملادحأنععافدلايفكراشامك1863

قازقزلالبجيف1864ةيليوج/زومت/ويلوي28يفيلاس

153-MarkDiedrich،1998،63ص.

154-HowardR. Lamar،1977،1119ص.

155-JeffreyOstler،2010،47ص.
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Killdeer Mountain،دونجلاعمكبتشايلاتلارهشلايفو

ميعزلابطاخثيحBadlands"ةئيدرلايضارألا"يف

ًاخبومنييكيرمألاعمنينواعتملادونهلانمدونجلاةفاشك

،ضيبلانولتاقيالانهدونهلانإ،دونجلاعممكللمعال":هلوقب

مكلتقننأنألاانيلع؟دونهلالاتقلانهضيبلايتأياذاملف

لمرلاريهنةرزجمب"وسلا"ملعاملو،"""""أشطعنوتومتسو

ىدأ"ناياشلا"مهئافلحدض1864يناثلانيرشت/ربمفونيف

نصحلوحًاراصح"سلاجلاروثلا"داقمث،مهتراثإىلإكلذ

عمجيلاسلارنجلالواحاملو،1865فيصيفRiceسيار

ةليبقنإ":لوقلابهتليبقميعزلابطاخ"مالسلا"لجأنمدونهلا

نألاضيبلانولتاقي"ناياشلا"ةليبقو(نييبرغلاوسلا)اتوكال

ربعيمويلااذهيفو،(10مقرةطيرخلا)تالبلارهنىلع

نإ،دورابلارهنىلعبونجلانمانديصيضارأدونجلا

سيارنصحيفانلكانعمجينأةطاسببديرييلاس(لارنجلا)

يف)مكتقواوذخواولجعتستالواولهمت،انيلعيضقيو

امدنعرنوكةلمحليدصتلايفكلذدعبكراشو،"؟7"(ريكفتلا

يفامهكاهنإولوكوركوويروباطةقحالمبهوبراحمماق

.1865لوليأ/ربمتبس

"وسلا"اهنشيتلابرحلا"سلاجلاروثلا"ديؤيملةيادبلايف

نكيمل،انناوخإأطخأدقل":لاقو،ضيبألالجرلاىلعنويقرشلا

اممًاريثكهيدلنإ،ضيبألالجرلاىلعبرحلانشمهيلع

ءاقدصأنوكننأانيلع،نيكاكسلاوسبالملاوقدانبلا:هجاتحن

يغصأالوهايادهىشخأيننأمغرهيلعبرحلانشأالانأ،هل

.67ص،MarkDiedrich،1998ـ156

.67ص،عجرملاسفن-57
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ىلعلدياموهو،"ة؟"اندرطمتيسهنأدقتعأو،هدوعوىلإ

.دعباميفةوادعلاىلإجردتيذلاوهدنعضيبلانمرذحلاتايادب

"وسلا"يضارأيفيكيرمألاشيجلالغوتءاجلعفلابو

نييقرشلا"وسلا"ةروثىلعءاضقلادعب"اتوكال"نييبرغلا

توملانيبنييقرشلاراشعأةعستحبصأامدعبو،"اتوكاد"

نمدونهلاماسقأنيبزييمتلاةلقللغوتلاكلذناكو،لاقتعالاو

مدعنمرثكأزييمتلااذهيفةبغرلامدعةجيتنكلذو،ةهج

نيبمهلأجلمنويقرشلادجوامدعباميسال،كلذىلعةردقلا

ملبرحمضخيفمهسفنأاودجونيذلانييبرغلامهتوخإ

مهنمو،مهترصنلاوراثفمهتوخإءاويإبمهمايقةجيتناهولعشي

ةهجنمنكلو،ءاضيبلاةنميهللضفارلا"سلاجلاروثلا"ةريشع

بهذلامجانملاقيرطديهمتًاضيأشيجلافدهتساىرخأ

دجواذهلواناتنوميفاينيجرفةنيدمبرقًاثيدحفشتكملا

نعًاعافدمهتوخإةرصنلمهلخدتنييبرغلا"وسلا"وبراحم

لوحمهديصيضارأقارتخانولواحينمدًضاضيأمهسفنأ

ةبقاعمبشيجلامايقىلإةروثلاهذهتدأدقو،دورابلارهن

رامعتسالامايقلثمكلذو)"؟زييمتنودنيملاسملاىتحعيمجلا

ةجيتنزييمتنودنييلصألاناكسلاةبقاعمبناكمونامزلكيف

يفدهاشملاهذهاندهاشدقوهدضةيعرشلاةمواقملاتايلمع

1936ةروثءانثأاميسالنيطسلفيفيناطيربلابادتنالاةرتف

برحترمتسادقو،(ينويهصلالالتحالاءانثأكلذدعبمث

نوصحلاهئانبوهدالبىلعشيجلالفطتىلع"سلاجلاروثلا"

.65ص،عجرملاسفن-*

153-EdwardLazarus،1999،28ص.

-Edgarl. Stewart،1987،20ص.
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سيارنصحنمتدتماو،"تاونسسمخةدملةقطنملايف

Rice1865دروفابنوصحلمشتلBufordنوسنفيتسو

StevensonنتوتوTotten(2مقرةيعجرملاةطيرخلا)

.1870191يفةأجفتهتنامث1867-1866يف

عمىلوألاكابتشالاتايلمعنم"سلاجلاروثلا"ظحالدقو

،ضيبألالجرلالتقويدنهلالاتقنيبقورفلاضيبلاةازغلا

ةصاخوهتعاجشزاربإناكيدنهلالتاقملافدهنأاميسال

ناكيذلالتقلاوههفدهفضيبألالجرلاامأ،ًايحهودعسملب

دونجلانإ":كلذيفميعزلالاقدقو،يدنهلادنعًايوناثًافده

نوفقيذإ،ءاطشناوسيلمهو،نولتاقيفيكنوفرعيالضيبلا

نملعجيامم،ميقتسمطخيفنوضكريوأنيدماجمهنكامأيف

نودبيمهنأامك،مهسفنأذاقنإنولواحيالمهو،مهفادهتسالهسلا

فسألابدونهلاهؤالمزرعشي،يدنهلالتقُيامدنعف،بولقالب

يدنجلالتقُيامدنعنكلو،لاتقلانوفقويًانايحأو،نوكبيو

قالطإيفنورمتسيو،دحأمتهيالو،دحأيكبيال،ضيبألا

نوكرتيوناكملانورداغيًانايحأو،ىجسمهنوعديورانلا

.أ؟"مهفلخمهاحرج

برحءانثأاوناكابابكنهلاهتريشعو"سلاجلاروثلا"نأعمو

ءارفصلاةرخصلارهنلوحلامشلايف"ءارمحلاةميغلا"

Yellowstone(5مقرةيعجرملاةطيرخلا)يفاوكرتشادقف

ىلعبرحلابألوغشمًاضيأناكهنكلو،1866ةنساهتيادب

ىلعتاراغلانشدقف،هركذقبسامكهضرأىلعضيبلالفطت

199-FrederickE. Hoxie،1996،594ص.

161-RobertM. Utley،1994،91ص.

.66ص،MarkDiedrich،1998ـ162
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Bufordدروفابنصحىلعمث1866ةنسيفسيارنصح

راوجبو،بيرقموييفضرألاهجوىلعنمهوحميسهنأًانلعم

راجتلادحأللاق1867ةنسيفUnionداحتالانصح

ينلعجيليفكيامضيبلانمتحرجوتبلسوتلتقدقل":ضيبلا

تومأسو،ءيدرلارحسلاريثأتمهلمهنإ،مهعممالسلابنمؤأال

ضرأيفيتومنوكينألضفأو،اليوطًاتومةياهنلايفانأ

رخآءيشكانهو،صاصرلابيدسجقيزمتبوأةكرعملا

فاتكألاىلعءاملانولمحينيذلاموقلاءالؤهنعدعبللينعفدي

نأبدونهلاروضحلانمةعومجمبطاخمث،"دامسلانوبحسيو

الويعافألاكءارقفاوحبصيل،ضيبلانًمابيرقاوميقيالأمهيلع

،(ةموكحلاهمدقتيذلاءيدرلا)تيوكسبلاومحللاىوسنولكأي

ديصلايضارألخادوهلعفياماولعفينألضفألانمهنأو

نماهوقرسينأةديجًاديجاودارأاذإو،ريفولامحللالكأيثيح

امبر؟كلذكيموقوأريقفانأله،ّيلإاورظنا":نوصحلا

دقنوكأسينكلونولوقتامكةياهنلايفضيبلاينمنكمتيس

اولعجتذإءايبغأمكنإ،نيحلاكلذىتحةديعستاقوأبتررم

ركسلانمليلقوتيوكسبلاضعبومحللانمةعطقلًاديبعمكسفنأ

.163"ةوهقلاو

نمربكأناك"سلاجلاروثلا"ميخمنأنايعدهاشفصيو

ةداعسلانماوناكهعابتأنأو،هتيؤرهلقبسيدنهميخميأ

نوعكستملاوءارقفلانوملاسملادونهلاهدقتفاامةرفولاوءارثلاو

متدقو،"؟؟ةيكيرمألاتادعاسمللًابلطةيموكحلاتالاكولالوح

ةنسيفةمواقملالئاصفللًاميعز"سلاجلاروثلا"رايتخا

.68ص،عجرملاسفن-153

194-GeorgeE. Hyde،1975،153ص.
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يفنوكلاقلاخلعجينأبهوبصننمهاصوو1868-1867

هنأوهنلعأو،ءارقفلاةياعرىلعصرحينأوًامئادهريكفت

نوسنفيتسنصح-نتوتنصحقيرطيفًاطبارملظيس

حبصأدقو،ضيبلاجاعزإل(2مقرةيعجرملاةطيرخلا)

لاعفأشيجلايفهئاسؤرلددعيدعباميفيريتدرفلألارنجلا

نوملاسملاهدقتنايذلاتقولايفةريثكلا"سلاجلاروثلا"

لاحوهامك)""""برحلاقيرطيفريسلاىلعهرارصإل

.(اناياضقخيراتيف"نيلدتعملا"عمنيمواقملا

نصحةدهاعمىلععيقوتلاىلع"ءارمحلاةميغلا"قفاواملو

هجوت1868ةنسيف"وسلا"ءامعزنمددعهعمويمارال

روثلا"ميخمىلإتيمسيدناجرييببألايعوسيلارشبملا

،ةدهاعملاىلععيقوتلابهعانقإألواحمدورابلارهنىلع"سلاجلا

ةيرحدييقتىلإيدؤتسةدهاعملاهذهنأبهيلعدرميعزلانكلو

اليننأعيمجلاملعينأىنمتأ":مالكلاعيبيفتغلابامهمدونهلا

راجشألاعطقبضيبللحمسأنلو،يضرأنمءزجيأعيبيونأ

طولبلاعيماجمبمرغميننإ،طولبلااميسال،رهنلالوطىلع

ةيوتشلافصاوعلالمحتتاهنألاهيلإرظنأنأبحأ،ةريغصلا

لاقو،"؟"اعمامهبرهدزتوومنتانلثماهنإو،فيصلاةرارحو

ىلعدامتعالانوعيطتسيمهنإوهموقةقرسبحمسينلهنإًاضيأ

اهملعييتلاطورشلاهذهبنكلومالسللدعتسموهو،"مهسفنأ

عطقنعضيبلافقوتوهضرأنعهلزانتمدعيهوعيمجلا

،هموقضرأيفتينبيتلانوصحلاءالخإبوجووهراجشأ

195-MarkDiedrich،1998،68ص.

195-BenjaminCapps،1982،197ص.

197-JasonHook،1986،11ص.
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ميعزلاوههنعًابودنملسرأوتاثحابمللهسفنبباهذلاضفرو

بلاطينأوضيبلانمةيدهملستيالأهاصوأوGalا"ةرارم"

."؟؟راهنألانمنفسلابحسودونجلاليحرب

ةسايسوريشبتلاةوعدنيبمزالتلاةثداحلاهذهنمودبيو

هنإفيكيلوثاكيعوسيتيمسيدبألانأمغرو،رامعتسالا

ةسايسلاونيدلانيبلصفتةموكحةسايسلليبسلادهميناك

ًاصلخمبألاناكولىتحو،يتناتستوربلاعباطلااهيلعبلغيو

دكؤيكلذنإفةئفاكتمريغتاهجاومدونهلابينجتلهتوعديف

بناجىلإفوقولاسيلةعفنملاعمتجميفةيناسنإلاليبسنأانل

حساكلاملظلارايتحلاصللزانتلابهعانقإلبقحلابحاص

نأتتبثأةياهنلانأعملئاقلانظيفديزملاةراسخهبينجتل

عسوتلاةروتافتعفدويأرلااذهنمًائيشدفتستملةيحضلا

.ةلماك

نأانملعتو،ةارعاندلودقل":هلوقبضيبلا"ةرارم"بطاخ

ةعارزلاملعتننأانيلعنإانلنولوقت،ديصلاىلعشيعنوديصن

اوضرتفا،ةايحلايفمكبيلاسأىنبتنو،دحاوتيبيفشيعننأو

مكلاولاقواوتأميظعلارحبلاءارونوشيعينيذلاسانلانأ

مكتويباوذخأمث،مكتيشاماولتقوةعارزلانعاوفقوت

ناكلعفلابو)1؟"؟مهوبراحتالأ؟نولعفتاذامف،مكيضارأو

لقأببسلجألبونجلادضةقحاسبرحيفاولخددقضيبلا

نيتيملاعنيبرحاولخدمث،ريثكبيدنهلاميعزلاهنعثدحتامم

بورحيفيكيرمألاطروتلارمتساوًاضيأكلذنمهفتأبابسأل

.71ص،MarkDiedrich،1998ـ168

.222ص،1982،نواربيد-169
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نمنييكيرمألاجارخإبدحأددهينأنودمويلاىلإىرخأ

.(مهتويب

----------------------------------

روثلل"ًابئانحبصأويكيرمألاددمتلايمواقمنمناك"ةرارم"ميعزلا

مثاهلكهترسأتلتقامدعب1876ةنسيفرتساكموجهدصداقو"سلاجلا

ضراعوةيمحملايفًايضاقنيُعوةيحيسملاقنتعافضيبللًايلاومحبصأ

.1894ةنسيفوتو"سلاجلاروثلا"ةسايس
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طورشبمازتلالامدعنإفةدهاعملاعيقوتب"ةرارم"مايقمغرو

ىتحبرحلافانئتسابهفقومباوصبهرعشأ"سلاجلاروثلا"

تدصردقل،اتوكاديفمهئوسأودونهلارطخأنمدحاوسلاجلا

ًاحرسماتوكادةعطاقمتحبصأدقو...،هسأربيتأينملةزئاج

،ماقتنالاىلعممصمهنإ...اهبموقييتلابلسلاولتقلاتايلمعل

."7"اندضةهجوملاتابرضلا

"ءارمحلاةميغلا"لوحةدهاعملاعيقوتتلتيتلاةرتفلايفو

هموقليراجتلازكرملانوكينأديرييتلاةلاكولاعقومرايتخا

تايمحملاةركفعملماعتلاضفر"سلاجلاروثلا"نأالإ،اهيف

ضيبلانأبهركذقبسامكحرصوساسألانمتالاكولاو

يفو،نوديريامكرومألاىريل"ءارمحلاةميغلا"ينيعاورحس

دونهلاىلعطغضلالواحيشيجلاناكةرتفلاهذهسفن

يضارألاةرداغمىلعمهربجيوةيمحملايضارأيفمهرصحيل

اهيفديصلاقوقحلةسركمواهنعلزانتمريغاهنأبتفصويتلا

لعجاممشيجلاةسايسيههذهتحبصأو،(ب-12ةطيرخ)

.أ7أاهعيقوتنمطقفةنسدعباهانعمدقفتيمارالةدهاعم

ةميغلا"برحدعبيأ(1869)ةنسلاكلتسفنيفو

ةماعزىلع"سلاجلاروثلا"لصح،مالسلابلبقيذلا"ءارمحلا

ضيبلاماحتقااهحرطيتلاتايدحتلاةرمغيفةماعهموق

اهيدترييتلاةليوطلاشيرلاةوسنلقبجوتوهتليبقيضارأ

اذهنأمغرو،ةعاجشلالامعأنمًاريثكاولجسنيذلاءامعزلا

.71ص،MarkDiedrich،1998ـ170

174-PaulaMitche| Marks،1998،189ص.
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اورعشمهنإفدونهلادنعًافولأمنكيملماعبصنمبجيوتتلا

ناودعلااهحرطيتلاةيئانثتسالاتايدحتلاةهجاوملهترورضب

ةماعةيادبلايفهبفرتعيملهنأمغرو،مهضرأىلعيكيرمألا

ثادحألايفهترادجتابثإنمنكمت"سلاجلاروثلا"نإفةليبقلا

هراصنأةدعاسمبلمعوعيمجلافارتعاىلعلصحوةلبقملا

يفطابضنالاوةدحولاحورسرغىلعنيدعاصلاءامعزلانم

نمريبكددعلهيفتببستيذلاطاطحنالاىأرامدنعةيكيرمألا

."7ىراكسوأىضرماوحبصأفاهباوكتحانيذلادونهلا

دض"سلاجلاروثلا"ةماعزبنيمواقملادونهلاروضحرمتسا

دقو،اتوكاديفيروسيملارهنيلاعأيفيكيرمألادوجولا

ناريجلاةيامحةجح)مهناريجىلعءادتعالابمهلحمستةريبكلا

بتكملواحاملو،(1990جيلخلاةمزأيفأدبتملوةميدق

اهئامعزةوعدو(1871)ةمواقملاعممهافتلاةيدنهلانوئشلا

ككسلابحس"سلاجلاروثلا"بلطمناكنطنشاوةرايزل

فاقيإوههبلطمنأمهربخأو(1872)نييكيرمألادونجلاىلع

لئابقلاةيقبىلإلسرأهنأو،ءانفلابهموقددهتيتلاككسلا

امك،دونهلادالبيفيكيرمألاشيجلاىلعءاضقللاهرصنتسي

يدحتلاتنمضتةيخادلاريزودعاسمىلإةلاسرلسرأ

هنأبريزولادعاسمغلبينأهتخأجوزىلإبلطذإ،ةناهإلاو

174-RobertM. Utley،1994،88-84ص.

-HowardR. Lamar،1977،1119رص.

-BenjaminCapps،1982،196ص.
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هولسريلفقدصلاملكتيدحاولجرنطنشاويفمهيدلناكنإ"

نأهتموكحدعاسملاغلبأدقو،"هلوقيامىلإعمتسأسوّيلإ

يفنوشيعينيذلاوةموكحلاعمنينواعتملالادتعالاءامعز

يعاريالًاريظنهتفصب"سلاجلاروثلا"نعنوثدحتيةلاكولا

دعاسملااهارييتلاةقيقحلاامأ،هموقنيبذوفنالبوهونيرخألا

."7"مهبعشلدئاقلاوهفمهلباقنيذلادونهللًاقفو

ءادوسلالالتلابةقدحملاراطخألاةهجاوم

ةدهاعملاعيقوتتلتيتلانينسلايفةليبقلادارفأعيمجراتخا

ةيمحملايفسيلو"اهنعلزانتلامتيمليتلايضارألا"يفءاقبلا

ةدهاعملاباومزتلانيذلاءاوس،(ب-12مقرةطيرخلا)ىربكلا

ذإرايتخالااذهيفحضاوببسلاو،"7؟اهوعقويملنيذلامأ

مدعىلإعفداموهوءازجألاهذهيفسوماجلاناعطقتناك

تلواحدقو،ساسألايفةدهاعملايفيضارألاهذهنعيلختلا

طسوتب"سلاجلاروثلا"نمةقفاوملاعازتناةيكيرمألاةموكحلا

يذلاقطنملاسفنبةدهاعملابرارقإللهيدل"ءارمحلاةميغلا"

،مكدلباوذقنأوينوعيطأ":روصعلاعيمجيفةمواقملاهجاوي

،هنوجاتحتامبمكدوزيسو(يكيرمألاسيئرلل)ءاقدصأاونوك

"ةوقبهيديىلعاودش،مكلافطأالومكيفنسلارابكعوجينلو

محللانمةعطقلًادبعحبصينمنأب"سلاجلاروثلا"درو

الثمبرضو،يبغوهفركسلاوةوهقلاضعبوتيوكسبلاو

.72ص،MarkDiedrich،1998ـ173

174-BenjaminCapps،1982،197ص.
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ىلعو،"7"؟ةموكحلاىلعدامتعالانوداهيفشيعييتلاةرفولاب

ةميغلا"اهضرعيتلامالسلاينامأنأتبثدقفلاحلك

ةدهاعمنأدعباميفعيمجلافشتكاو،ققحتتنل"ءارمحلا

مهماهيإمتامكمهنمبولطملايئاهنلالزانتلانكتمليمارال

."7؟اهدحدنعفقوتينليكيرمألاعشجلانأو

قيرطيفةبقعدرجم"وسلا"يضارأتناكامدعبو

تايالولابرغيفةيبهذلاوةيراقعلاتانجلاىلإنيرجاهملا

لحم1868يمارالةدهاعمدعبتحبصأ،اهطسووةدحتملا

ةيكيرمألاةموكحلاتماق1872ةنسيفف،اهسفنيهعمط

ديدحةكسةكرشوحاسمررقدقف،يمارالةدهاعملديدجكاهتناب

يتلا)اتوسينيمنيبطبريقيرطلضفأنأكيفيسابلالامش

طيحملاو(1862ةنسمهتروثبقعنييلصألااهناكسنمتيلخأ

ءارفصلاةرخصلارهنلةيبونجلاةفضلاةازاومبرميىداهلا

Yellowstoneةموكحلابعتتملف،دونهلاضرأيفعقييذلا

كلذىلعتصنامكمهيضارأيفرورمللدونهلاناذئتساباهسفن

دونهلاةقفاومنأريهشخرؤمءاعدامغركلذو،1868ةدهاعم

لخادسيلواهدحوىربكلاةيمحملالخادطقفةبولطمتناك

قوقحلةصصخملاو"اهنعلزانتملاريغ"ىرخألايضارألا

،يضاملااياطخلسغلةحجانريغةلواحميهو،"77ديصلا

ضيبلاروبعلىتحًابولطمناكنييلصألاناكسلانذإنألكلذو

قفارملاءالخإمتيسواهيفةماقإلاواهنعلزانتملاريغيضارألا

ةدهاعملاكلذىلعتصنامكعيقوتلاتقوةدجاوتملاةيكيرمألا

175-EdwardLazarus،1999،64ص.

179-BenjaminCapps،1982،199و197ص.

177-RobertM. Utley،1994،92ص.
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ةيامحلدونجبةكرشلاتدوزةموكحلانإلب،أ7؟16دنبيف

دونهلاةقيرطلاهذهبجعتملف،يديدحلاطخلاءانبةيلمع

،ةكرشلايفظومودونجلاىلعتاراغةدعباوماقف،عبطلاب

موقينأىلإرومألاكرتنامريشلارنجلاشيجلادئاقىأرو

ةركف)"7"مهيلعةلماشلابرحلانشرربتىربكلامعأبدونهلا

ةديدعفقاوميفكلذدعبنويكيرمألااهعبتايتلاجاردتسالا

علدنتنأنكمملانمناكو،(1990جيلخلاةمزأاهنمركذن

يكيرمألاداصتقالاتباصأيتلاةيداصتقالاةمزألاالولبرحلا

ذيفنتنمكيفيسابلاةكرشنكمتتملف1873ةنسيف

.أ؟"اهعورشم

هيبراحمنيبتاكابتشالادحأنمفقوم"سلجلاروثلا"ناك

ةحضاولاهتعاجشرهظأوهموقنيبهتناكمتززعتف،دونجلاو

مدقت،نيقيرفلانيبهدشأىلعرانلاقالطإناكامنيبذإ،مهنيب

نارينلانملباوطسونيفصلانيبسولجلل"سلاجلاروثلا"

ًايئاهنغرفىتحهنيخدتوهنويلغةئبعتبماقو،هلوحنمةرمهنملا

.19أناكملارداغمث

نًعاربعمهئاقدصادحألءانثألاهذهيفميعزلالاقدقو

بجياذامل":ةايحلايفهموقةقيرطليكيرمألاديدهتلانمهفقوم

تقولايفةبلصلاضرألاةحالفوةيمحملاىلإباهذلاانيلع

ضيبألالجرللنينيدمانسل؟ةيربلايفسوماجلاانرظتنييذلا

178-FrancisPaul Prucha،2000،113ص.

-EdwardLazarus،1999،448-447ص.

173-EdwardLazarus،1999،69ص.

189-BenjaminCapps،1982،199ص.

-EdwardLazarus،1999،69ص.

18-JasonHook،1986،11ص.
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يتلاضرألاىلعشيعننحن،اهلًاديجًانمثعفدناننإف،رئاخذلاو

اهرامثو،ةيادبلاذنم(قلاخلايأ)"ىمظعلاحورلا"انايإاهحنم

اذامل،مهدلبىلعضيبلاظفاحيلف،انلاهباشعأواهباشخأو

رشبلاقلخوًايبغ"ىمظعلاحورلا"نأنونظيله؟اننوجعزي

.182"؟ببسالب

يفنصحءانبشيجلاررق(1874)ةيلاتلاةنسلايفو

راتخاو،طخلاءانبفانئتسادنعةكرشلالامعةيامحلةقطنملا

ةينغةقطنملاف،اهسفنءادوسلالالتلاوهًاعقومنصحلااذهل

ةركفيهو،ىرخألاايازملانمريثكودوقولاوباشخألاوءاملاب

نامريشلارنجلاناكوةيداصتقالاةمزألالبقامىلإدوعت

اهنأديحولااهبيع،"؟"ةقطنملادونهىلعةرطيسلااهنمفدهتسي

ةدهاعميفدونهللتنمض،ةسدقمولب،ةصلاخةيدنهضرأ

تافرصتنمبجعيبقارملالعجياموهو،"؟"يمارال

تدمعتاهنأمأةيداصتقااهعفاودتناكلهلءاستيوةموكحلا

ىعستتناكةموكحلانأدكؤملانكلو؟مهتظاغإودونهلاةراثإ

حلاصمىلعكلذتاعبتبمامتهايأنوداهحلاصمقيبطتل

لارنجلانأكلذدكؤيامو،يهاهتادهعتىلعىتحوأنيرخألا

اهلةميقاليتلاةدهاعملادونبلةركفلاةفلاخمكرديناكنامريش

ذيفنتيفشيجلاىضمدقو،"؟"اهيلعةنعللالحتلوهرظنيف

جروجلينولوكتنانيتفيللاةدايقبةلمحلسرأوهعورشم

قدانبلابيهمه3مه*امدنعو،انفنأبينتعننأاننك،ءىشب

182-MarkDiedrich،1998،72ص.

183-EdwardLazarus،1999،69ص.

184-RalphE. Andrist،1993،244ص.

185-EdwardLazarus،1999،69ص.
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دض1868ةنساتيشاوةرزجمداقيذلارتساكجنورتسمرأ

وهو،"دوسألاقيربإلا"ملاسملاميعزلاةدايقب"ناياشلا"ةيرق

،"؟"دونهلاضرأيفةيديدحلاةكسلادادتماسرحيناكيذلا

اذهنكلو،نصحللمئالمعقومرايتخانألاةلمحلافدهناكو

،1860-1859ةنسةقباسةيركسعةلمحيفققحتفدهلا

تاناكمإلانمءادوسلالالتلاتاورثوهنألامهيامناكو

يمسرريغًاببسكانهنأالإ،"؟7ةيعارزلاوةيبشخلاوةيندعملا

نعترسيتلاتاعاشإلانمققحتلاوهوًارسنكيملكلذعمو

باحطصاكلذدكؤياممو،"؟ءادوسلالالتلايفبهذلادوجو

كلذبو،"؟؟ةلمحلامقاطنمضنيبقنملاونييجولويجلاضعب

ةلمحلاهذهلاسرإلعقوملااذهرايتخانمبجعلالوزي

.ةيفاشكتسالا

يحطسقاطنىلعةفورعملالتلايفبهذلارابخأتناك

فصويذلا(1857)"وس"ةليبقعامتجاذختادقو،قبساميف

نامتكبًارارق،تقولاكلذىتحةليبقللعامتجامخضأهنوكب

ضيبألالجرلاىلإرسلايشفينمىلعمكحلاوبهذلادوجو

مجنتسيتلاةميخولابقاوعلادونهلاكاردإلكلذو،"؟"توملاب

ةيكيرمألاةموكحلاتلسرأماعلاسفنيفنكلو،لمعلااذهنع

ىلعاهوربجأدونهلانكلولالتللةهجتمةيركسعةلمح

.72ص،MarkDiedrich،1998ـ186

187-GeorgeE. Hyde،1975،218ص.

-JeffreyOstler،2010،80ص.

188-GeoffreyC. Ward،1996،292ص.

183-|Charles M. Robinson،1996،33ص.

-RalphE. Andrist،1993،245ص.

190-JeffreyOstler،2010،47ص.

-Edgarl. Stewart،1987،61ص.
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اهيأ":هلوقبهتليبق"سلاجلاروثلا"بطاخكلذيفو،عجارتلا

ىلإوّيلإاورظنا،ينصختءادوسلالالتلانإ،ءاقدصألا

،اهيلعتدلوانأو،ضرألااهنإ؟نونظتاميفمدقألانم،ضرألا

ًاريثكمدقأاهنإ:هدقتعأامبمكربخأسو،ملعأالانأ؟اهرمعمك

نوكتنأبجيو،انئابألتناكدقل:طقفاندحوانصختالاهنإ،انم

اذكهو،ةدحاوةعطقتناك،اهتملستامدنعو،اندعبنمانئانبأل

نيأ،يدلبىلعضيبألالجرلاىلوتسااذإو،اهبتظفتحا

الوًاريثكيضرأبحأانأو،هيلإبهذألًاناكمكلمأال؟بهذأس

نصحيف)ةدهاعملايفانودعودقل،اهنعيلختلاعيطتسأ

دونجلالعفياذام،اننأشواننوكرتينأ(1851ةنسيمارال

ًاناكماودجيلو،ضرألاىلعاوسسجتيل؟اوتأاذاملو؟انهضيبلا

ضيبألالجرلا،بهذلانعاوبقنيلو،قيرطونصحءانبلًابسانم

انيلإبلطومالسلانعملكتامدعبةمداقلابرحلانشيفركفي

،ًادبأىرخأًابرحنشنالاولئابقلاعيمجعمًامالسدقعننأ

اوظفاحينلانءادعأنكلومالسةماقإانيلإبلطيضيبألالجرلا

دونجلاميعزانءاجدقل،نوهليهفبرحلانشننأانيلع،هيلع

نأانيلإبلطو(1855ةنسينراهلارنجلا)ءاضيبلاةيحللاوذ

ًاعمنخدنناولئابقلالكيديأىلعدشننأو،ًامالسدقعن

ًابرحهسفنبوهنشانرداغامدعبهنكلو،(مالسلاىلعةمالع)

ًائيشلوقيهنإ،نومروملادضنألاو(اديرولف)بونجلايف

اذهوينصختءادوسلالالتلانإ،ءاقدصألااهيأ،هريغلعفيو

ةنسةيفاشكتسالاةلمحلادئاقنراوتنانيتفيللا)ضيبألالجرلا

.أ""هجاردأعجرينأوانهفقوتينأبجي(1857

.63ص،MarkDiedrich،1998ـ191
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ءانفلابدونهلاديدهتبتماقىرخأةلمحتلسرأنيتنسدعبو

15رمتسانكلولالتلايفبهذلاىلعترثعواهوضرتعاول

ءابنأتطغامدعبةقطنملاىلعنوبقنملادفاوتينألبقةنس

(1859-1858)ودارولوكيفىرخألاةيبهذلاتافاشتكالا

ملعو،"؟نمزلانمةرتفللالتلابهذىلع(1862)اناتنومو

ةعطاقمميظنتذنمةقطنملايفبهذلادوجوبنونطوتسملا

،(1861)نلوكنلماهاربأ"ررحملا"سيئرلادهعيفاتوكاد

،ءادوسلالالتلايفبيقنتلاوفاشكتسالاةيعمجكلذلتفلأتو

نيح1866ةنسىتحتاعاشإلارشننمرثكأًائيشلعفتملو

نيطسلفوزغأدبامك)رمألاثحبل"ةيملع"ةلحرتمظن

،(ًامامت"ةيملعلا"تايعمجلااهتمظنيتلافاشكتسالاتالحرب

تلظةموكحلانكلو،ةريبكتايمكببهذلادوجونعتنلعأف

ًاراظتنالباهيفدونهلاقحلًامارتحاسيل،ةقطنملالوخدعنمت

امك1872ةنسكاهتنالابيهتماقىتح"؟؟مهنماهتيكلمعزنل

لامشةيدنهلاةيمحملالقنببلاطدقاتوكادمكاحناكو،رم

.194لالنلا

اهداقيتلافاشكتسالاةلحرءانثأنويجولويجلادجولعفلابو

نكتملةيمكلانأمغرو،لالتلايفبهذلانمًاقورعرتساك

رتساكلينولوكلاةلمحلادئاقنمأوسأكانهنكيملهنإف،ةريبك

يعدينيحةعاسلاثيدحهسفننملعجيوةصرفلاهذهلغتسيل

تأدبامدنعهفدهققحتو،"باشعألاروذجنيب"بهذلادجوهنأ

دادسب"و"طاشنلاولمعلابةئيلم"مايأبروهمجلارشبتفحصلا

"13-effreyOstler51-46ص،2010،ل.

.69-68ص،عجرملاسفن-3

.RobertWـ194 Larson،1997،127ص.
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لهذبهذلانًعاديعبو،""""""رتساكدوعيامدنعيموقلانيدلا

لارنجلابخناهيفبرشوةبالخلاءادوسلالالتلادهاشمبرتساك

ملنإهنأنلعأو(1855)دامرلايداوةرزجمبكترمينراه

رارقتسالحوضوبممصناكماهنإفلالتلايفًاريثكبهذلانكي

نوعريومهليصاحمنوعرزيومهتويبنونبيثيحنييكيرمألا

."اهيفةيعيبطلادراوملاةرفوبنوعتمتيومهتيشام

،ءايحالبدونهلاضرأماحتقالنيبقنملابهذلاىمحتعفد

اذهنمدونهلابضغف،فلأنمرثكأىلوألاةنسلايفاوغلبو

نوبقنملاورتساكهكلسيذلاقيرطلاامأولوئسملاريغكولسلا

"ةيرحلابرد"هومسوفانصألالكنمنوحلسملاونولتاقملاو

ىلعرتساكايشيليمءاشنإبوىكيرمألالالقتسالاةيوئمبألافتحا

دونهلاهيلعقلطأف،ماعةئاملبقةيكيرمألاةروثلاايشيليمرارغ

135-DavidNevin،1981،200ص.

135-JeffreyOstler،2010،84-83ص.
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ميعز"بقلرتساكىلعاوقلطأامك"7"صوصللابرد"مسا

ًامامتهبشتنمزلاكلذيفةيكيرمألاءامسألا)ًا؟؟"صوصللا

ناودعلاتايلمعىلعاذهانموييفاهنوقلطييتلاءامسألا

رعشنالةقاربءامسأيهو"قارعلاريرحت"و"لمألاةداعتساك"

لاومألاتدصرونيفرطلانيبتاكابتشاتعقوو،(هسكعبالإ

ةورفلرالود200غلبمءايرثألانوبقنملاعفدو،دونهلالتقل

يفرالود300ىلإغلبملالصوو،"يدنهلاسأر

اهقلطأيتلاةيرتنعلاتاحيرصتلانممغرلاىلعو،"تادازملا

نعاهيفنلعأوةمزألاةيادبيفتنارغيكيرمألاسيئرلا

تمادامنيلفطتملالبقنمةقطنملاوزغعنمىلعهمزع

حيرصتلااذهنإف،ا"ةدهاعملاونوناقللًاقفودونهللةصصخم

لقنىلعلمعلابضيبلادعوبرشابمريغعيجشتبًاعوبتمناك

يفةموسحمتدبةيادبلاذنمةيضقلاف،"اينوناقلالتلاةيكلم

"فالخلا"صخلتو،ةدهاعملاضقنحلاصليكيرمألابناجلا

ماحتقابكلذنوكيله،كلذزاجنإيفةقيرطلاوةعرسلالوح

ةاعارمبمأةيسامولبدلاوةسايسلاتارورضلتافتلالانودعيرس

بلسيهوةجيتنلاسفنىلإيدؤتسيتلاتايلكشلاهذه

اهتلثميتلاةيلزهلاتايحرسملامغرو،ةيدنهلايضارألا

كوركجروجلارنجلاتلسرأنيح"نوناقلاضرفل"ةموكحلا

ةرداغملامهيلعونوناقلانوفلاخيمهنأ"بدأب"نيبقنملاربخيل

197-EdwardLazarus،1999،86ص.

138-Edgarl. Stewart،1987،64ص.

133-JenniferandMartin Tucker،1996،45ص.

299-EdwardLazarus،1999،86ص.

.209ص،1982،نواربيد-201

292-|Charles M. Robinson،1996،36-35ص.
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،"مهبلاطمعجشيناكلب،مهدضيلمعءارجإيأذاختانود

بناجىلإمالسبركسعيناكهشيجنأنوخرؤملايوريو

اومضناشيجلادونجضعبنإلب،"نيينوناقلاريغنيبقنملا

نيحكلذكوأ،"ةهبًاعمطوبهذلانًعاثحببيقنتلاةيلمعل

اوقلطأمثلالتلانعمهودعبأونيبقنملاضعبدونجلالقتعا

عطتستملاهنإف،"ىرخأةرماهيلإاودوعيلمهحارس

نيخرؤملاىلعتفيمليتلالامعألاهذهلثميفلاسرتسالا

ىلعجرفتتتفقوف،"ةيلعافنودةيزمردوهجاهنأ

نعةزجاعنكتملنإولخدتلايفةبغارريغ،تاكاهتنالا

ىلعاهينطاومرابجإللخدتلاىلعةئرجتمريغتناكو"؟كلذ

حالسلاوألاجرلايفصقنببسبكلذنكيملو،"طابضنالا

ماعلايأرللةعضاخةيطارقميدلاةموكحلانأللب،ةريخذلاوأ

هجويففوقولليتاذلاطابضنالاوأةدارإلااهيدلسيلو

اذهلو،"ةيطارقميدةلودةيأىلعقبطنياموهو،اهينطاوم

هخيراتلكيفرامعتسالاوةيطارقميدلانيبنارتقالاانيأر

امدنعيقيقحلااهفقومنعةيكيرمألاةموكحلاتفشكمث،ثيدحلا

.211ص،نواربيد-"3

-EdwardLazarus،1999،79ص.

294-GeorgeE. Hyde،1975،240ص.

295-EdwardLazarus،1999،79ص.

.211-210ص،نواربيد-295

297-RobertM. Utley،2002،180ص.

-RobertM. Utley،1994،127ص.

-RalphK.Andrist،2001،245ص.

298-Edgarl. Stewart،1987،53ص.

299-GeorgeE. Hyde،1975،161ص.

249-EdwardLazarus،1999،79ص.
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(1875)يلاتلاماعلافيصيفىرخأةيركسعةلمحتلسرأ

دونهلاعمةدهاعملابًايلمعهمازتلانلعأتنارغسيسيلوييكيرمألاسيئرلا

حلاصمةيامحلًايسايسلخدتلانوملسملاءامعزلالواح

تاونسلايفدونهلاماعطإنأةموكحلاتنظو،مهيضارأومهموق

عيبلاىلعةقفاومللنيلباقمهلعجومهنمةمواقملالصأتساةقباسلا
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يتلاتادعاسملافدهىلعلدياموهو)أأبيهرتلانمءيشب

ليذلا"و"ءارمحلاةميغلا"ماقف،(هضرأنعىلختينملمدقت

نطنشاوىلإةرايزبنيرخألاءامعزلانمريبكددعو"طقرملا

ةسائرلاعمتاضوافملاءارجإل1875يام/رايأ/وياميف

"ءارمحلاةميغلا"مامتهاناكو،ءادوسلالالتلاىلعةيكيرمألا

ةرايزللهعفديذلاوهةيمحملايفيموكحلاليكولاعمهعارصب

تنارغسيسيلويسيئرلانكلو،ءادوسلالالتلاةيضقنمرثكأ

ريزوىلإةيدنهلااياضقلاليحيسومهعمضوافتينلهنأنلعأ

،غاكلذنمربكأهلغاشمنألةيدنهلانوئشلاضوفموةيلخادلا

مهضرألباقمطقفرالودفلأ25غلبمدونهلاىلعضرعو

مهنكلو،ةيلاحلااموهالكوأيفةيدنهلاةعطاقملاىلإمهلقنو

هنإلوقلابليحرتلالحىلع"طقرملاليذلا"قلعو،كلذاوضفر

اولسرأفةديجةيدنهلاةعطاقملايفةدوعوملاضرألاتناكاذإ

امك،غااننأشوانوعدوانضرأنومحتقينيذلاضيبلااهيلإ

ريثأتللمهمادختساةيكيرمألاةموكحلاةلواحمءامعزلاضفر

يذلاتقولايفو،غأ"عيبلاةركفنيضفارلاةمواقملاءامعزىلع

ةلمحلاتناك،مالسلاءامعزضوافتةدحتملاتايالولاهيفتناك

.اهيلعءاليتساللًاديهمتءادوسلالالتلابوجتةيركسعلا

2-EdwardLazarus،1999،77ص.

24-RobertW. Larson،1997،164-163ص.

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Cloud - 23

24-JeffreyOstler،2010،91ص.
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لالتلايفتأشنيتلاDeadwoodدووديدةنيدميفبهذلانعبيقنتلا

(1876)ناطيتسالاىمحعمءادوسلا

-- 1

----- ----

-1 --

ةدايقوةسارحب"ةيملع"ةلمح1875فيصةلمحتناك

يملعلافرشملاصلخدقو،جدودجنفريإدراشتيرلينولوكلا

ىلإيئاهنلاهريرقتيفينيجرتلاوايجولويجلاملاعوهواهيلع

ةنراقم"نكلوءادوسلالالتلانرمعقاومةتسيفبهذلاثاوجو
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نإف،اينروفيلاكوايلارتساكملاعلايفةريهشلاقطانملاضعبب

،ًادجةينغتسيلةقطنملاهذهيفاهيلعرثعيتلابساورلا

اولمعونوبقنملااهتحتتفايتلاضرألاعطقضعبكانهنكلو

يفكيامبهذلانمكانهنإ...مهلةيزجمدئاوعتحنماهب

نوكيس،نوزخملافازنتسادعبو،ةقطنملاريوطتوناطيتسال

نوعيطتسينيذلاناكسللًاميظعًاعورشمةيشاملايعر

ةزاتمملايعرلاتاناكمإنمىربكةورثىلعلوصحلا

.215"اهيف

لالتلانإهئاسؤرلهريراقتيفلاقفجدودلينولوكلاامأ

لمجأنم"اهنأو،ةريبكتايمكبسيلنكلوًابهذيوحتءادوسلا

ولخلاوسقطلانعليصافتىلإةفاضإلاب،"اهتيأريتلاقطانملا

لضفأناكمكانهسيل"هنأثيحبيعارملارفاوتورابغلانم

هنملضفأكانهسيلفءاملاامأ،"ةيشاملاةيبرتلملاعلايفهنم

راهزألاو،ةدوجلاةتوافتمفباشخألاامأ،"رفوتمودرابويقن"

لوليأ/ربمتبسيفةنجللاسرإةلمحلاهذهعبتو،""....ةريثك

هذهتناكو،ءادوسلالالتلانعيلختلابدونهلاعانقإل1875

نيرشبملاونييركسعلاونييسايسلالثمتةداعلاكةنجللا

ةقباسلاةلمحلاتاءاعدانمدكأتلادعب،عأ7ةيراجتلاحلاصملاو

.ةريبكنكتملفشتكملابهذلاةيمكنأمغر

25-WilliamH. Goetzmann،2006،423-422ص.

249-WayneR. Kime،1996،138-136ص.

.211ص،1982،نواربيد-217
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تنيع

%إيبيب

."Eيتييتيا

يتأي

ميقفلأ
f

يأليعيعيبعت
=Tيف

- نيرال

= تبينيربيمتتميا

يف.يب

يألانيبنييبا

.بألانوعيبي

HIit rul Ily

Itii Ririttrقتiyrlالا

ءانثأ(1895-1827)جدودجنفريإدراشتيرلينولوكلاتايمويفالغ

(1875)ءادوسلالالتلايفةيفاشكتسالاهتلمح

دونهدنعءادوسلالالتلاةيمهأنعثيدحلاىلإاذهاندوقي

ةليبقتناكدقف،ةصاخ"وس"ةليبقدونهوةماعلوهسلالامش

يفكلذو،فورعموهاميفلالتلانكسنملوأيه"بارغلا"

ةليبقنأيوريفلجسملاخيراتلاامأ،رشعنماثلانرقلاةيادب

مث،هسفننرقلافصتنميفلالتلانطقتتناكيتلايهاويكلا
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"ناياشلا"و"وسلا"امهنيتيوقنيتليبقعمعارصيفتلخد

.أاهلحمتلحناتللا

دونهلانإالئاقنيخرؤملادحأثدحتيلالتلاةيمهأنعو

Paha"اباساهاب"اهيلعنوقلطياوناك Sapa،يتلالالتلايأ

لوهسلاقوفمدقفالآةعبرأعفترتلابجيهو،ءادوسيه

رثكتو،ديصلاموحلبةينغاهنوكنماهتميقتناكو،ةطيحملا

،ءاتشلاتاميخملمزاللادوقولابشخبجعتونايدولااهيف

قوفو،مايخلاةدمعأاهنمذخؤتيتلاربونصلاراجشأاهيطغتو

لوقيو،ثأ"ةسدقمةيفوصةناكملالتللتناك،ةيلمعلااهدئاوف

ىنعماهيف"وسلا"ىنكسدعبتذختالالتلانإرخآخرؤم

ةيودألاومايخلاداوعأولابجلاهايملًاردصمتناكدقف،ًاصاخ

ةوقلاعبنمىمظعلاحورلاثيًحاسدقمًانطومتناكامك،ةيتابنلا

براحملاهدصقييذلاناكملاوهو،نوكلايفةسادقلاو

ثلاثخرؤملوقيو،"ةيامحلاوداشرإلاىؤرىلعلوصحلل

ةيمحمنمءزجدرجماهنوكنممهأتناكءادوسلالالتلانإ

ةيفوصلاوةقيمعلايناعملابةنوحشمتناكدقف،ىربكلا"وسلا"

يفو،حاورألانطقتثيحًاسدقمًاناكمتناكاهنألدونهلادنع

ةيجولويجلاروصعلايفضرألاةرشقتعفتراناكملااذه

رحبطسوةريزجحبصتلاليم120×40ةحاسمةيضاملا

يفضتونايدولااهعطقتيتلاةريغصلالابجلانمىدم،لوهسلا

لالظاهدوزتواليلجًارهظمةيرخصلاتانيوكتلااهيلع

28-|Charles M. Robinson،1996،4ص.

23-RobertM. Utley،1994،115ص.

229-EdwardLazarus،1999،7ص.
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خانملاىتحو،هايملابةقفدتملالوادجلاو،ةدوربلابربونصلا

،غأةيولقلاوةفاجلالوهسلاطسوراطمألارزغتذإ،انهفلتخم

اهنألللضملالتلابةقطنملاهذهفصونإعبارخرؤملوقيو

شالبألالابجنمىلعأيهويكورلابجقرشممقىلعأ

رفوتاهعاونأبنالزغلاف،ةيعيبطلادراوملانمريثكاهيفو،اهسفن

بلاعثلاكىرخأتاناويحنمءارفلاودولجلارفوتتو،موحللا

ناكملاةراجحو،يعرللباشعألاةبرتلارفوتو،سدانقلاو

سانلافرعيذلابهذلاوزتراوكلاًاضيأكانهو،ءانبللةزاتمم

يفالإةيمهأبستكيملهنكلوليوطنمزذنمهدوجونع

دنعًاماهنكيملذإرشععساتلانرقلانميناثلافصنلا

.222دونهلا

(C) Mike Bechtol 2002

224-RalphK.Andrist،2001،244ص.

222-|Charles M. Robinson،1996،4-3ص.
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ءادوسلالالتلانمدهاشم

دحأظحالينكلو،مهدالبعيبدونهلاضفربابسألاهذهل

لالتلاىلعلوصحلايفةدحتملاتايالولاةبغرنأنيخرؤملا

يهو،اهيلعءاليتسالاغيوستلريربتةيلمعاهتقفارءادوسلا

قبسيذلايقارشتسالالاصئتسالانماهاؤرتدمتساةيلمع

ًاديهمتسوسحملاركنيناكيذلاولوألاءزجلايفهنعثيدحلا

ةلاحيفكلذنمو،هاياحضىلعضيبألالجرلاحلاصمضرفل

لارنجلااهأدبةلوقميهو،اهنونطقيالدونهلانإلوقلالالتلا

دحألواحو(1874)ىلوألاةيفاشكتسالاهتلحريفرتساك

دونهللعطقتمديصضرأدرجملالتلانإلوقلاباهتنلقعءاملعلا

يديابكرتيالأبجيسودرفلااذهنأحيرصلكشبًاجتنتسم

كلذدعبترمتساو،اهحالصإرذعتيةجردىلإنيدسافموق

لارنجلااهدكأيتلاودونهلااهنكسيالضرألاهذهنإةلوقم

لئالدلاًايحنم(1875)ةيناثلاةيفاشكتسالاهتلحريفجدود
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نأًادكؤمو(لاصئتسالاهفيدروقارشتسالاةداعك)ةسكاعملا

،اهنعيلختللدادعتساىلعولالتلاهذهنوديريالدونهلا

لجرلافارعأيفالإحلصتالاهانكسمدعنعةلدأالمعتسمو

نأعماهبةميقتسمقرطدجويالهنإلوقلاكهتيندموضيبألا

اذكهو،؟مهتائيبيفةرشابملاقرطلايفنوريسيالدونهلا

جتنتستلضيبلاةئيبىلإةدنتسمقارشتسالاةلدأنوكتامئاد

.مهلاصئتساريربتىلإلصتونيرخألافلخت

لءاستو،مهضرأىلعءادتعالانمًاعيمجدونهلاجعزنا

عقوتيفيكمالسلاةدهاعملنيصلخملاومهنمنيملاسملاىتح

الوهوةدهاعملايفمهتامازتلابءافولادونهلانم"مظعألابألا"

ناكامنيبنكلو،اهطورشكاهتنانعهينطاومحامجحبكي

يتلاةلاكولاناكمىلعشاقنلايفنيطرخنمنوملاسملادونهلا

"سلاجلاروثلا"ناك،اهنمةيكيرمألاتادعاسملانوملستي

،مهماعطةرصاهنوكءادوسلالالتلابكسمتلاىلعهموقضحي

،ديصلاتاناويحوكمسلاوءاملاباهءالتماكلذبينعيوهو

ةجاحيفنونوكيامدنعمهنإف،اهلوحنوفوطيدونهلانأمغرو

ميعزلااهفصواذهلو،نوديريامىلعنولصحيواهيلإنوبهذي

.ماعطلادقتفيامدنعهيلإأجلينأريقفلاعيطتسيزنكاهنأب

ةيناويحلاةورثلاهاجتاعمديازتيفةيمهألاهذهتناكدقو

عساتلانرقلاتاينيعبسيفبوضنلاىلإنوسيبلايفةلثمتملا

اذهنألةيويحرثكأكلذبءادوسلالالتلاتحبصأف،رشع

ةريفواهدراومترمتساامك،اهيفشيعلابرمتساسوماجلا

ىتلا"وس"ةليبقدالبنمىرخأةقطنمةيأنمرثكأةعونتمو

223-JeffreyOstler،2010،90-88ص.

.90ص،عجرملاسفن-224
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مهتادقتعموةيداصتقالامهتاجاحنيبنولصفيالدونهلانوك

يلختللةلباقريغةينيدلالالتلاةناكملعجاممةيحورلا

.225اهنع

لالتلاىلعيبيقنتلاويناطيتسالاءادتعالامهلكدونهلاضفر

ةميغلا"تاءادتعالاهذههيفتءاسيذلاتقولايفو،ءادوسلا

عورفلاو"سلاجلاروثلا"ناك،نييبونجلا"وسلا"و"ءارمحلا

يفمدختسملاربونصلاراجشأبةرفوبةاطغملا،ةليمجلالالتلا

تاناويحلأجلملاوريفولادوقولابشخحنمتيتلاو،مايخلاةدمعأ

،مهئافلحو"وسلل"محللانمريثكلًادرومتناك،ةرفاوتملاديصلا

نإولالتلاعيبةركفاوشقاننيذلانييبونجلا"وسلا"سكعىلعو

يلختللتاضوافمةيأ"سلاجلاروثلا"ضفر،ًادجظهابرعسب

ناصحلاك"هءافلحوهلعجاممفورظةيأيفهضرأنرع

تقولايف،"ةيكيرمألاةموكحلليدجقلقردصم"نونجملا

،ًاقباسةمواقملا،"ءارمحلاةميغلا"ةماعزهيفتحبصأيذلا

.ةليبقللةيريصملااياضقلايفىتحةيسايسلاتايوستللهجتت

ىلعءالخدلاىلعءادتعالانعنومواقملادونهلامجحأدقو

ميدقتنعاومجحأناكمونامزلكيفمهتداعكنييكيرمألانكلو

مهنمواهاياحضعيمجنيباهعابتأوةيملسلالويملاعيجشتلءيش

تامدخلاميدقتاهنمديرتو،ةنداهملاتاماعزلامعدلاوأدونهلا

.75-74رص،عجرملاسفنـ225

.RobertWـ226 Larson،1997،196-195ص.
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ناكسلالعجتوةمواقمللهجوتلامعدتةسرطغتملااهتافرصت

ةسايسلاعميملسلايطاعتلايفنوبغريالنييلصألا

.227ةيكيرمألا

نمرثكأعمجتو،ةيدنهلايضارألايفرتوتلادعاصت

نيب"وهابارأ"و"ناياش"و"وس"لئابقنميدنهفلأنيرشع

ءايزأبمهنمفالألاهجوتوريبكلانرقلاويروسيملايرهن

ءارشلةلسرملاةيكيرمألاةنجللابعامتجالاناكمىلإبرحلا

ةنجللااهذخأتلمهتوقضارعتسال،(نوسيلأةنجل)ءادوسلالالتلا

كانهنكتملو،نابسحلايفةيكيرمألاةموكحلااهئارونمو

مهعانقإتلواحيتلاةنجللاهذهءاضعأودونهلانيبءاقلةطقن

قوقحريجأتبوأعيبلابءاوس،ءادوسلالالتلانعيلختلاب

عنمةبوعصنعثيدحلابتاعامتجالاتلهتساو،بيقنتلا

ةردقمدعوءادوسلالالتلاىلإلوصولانمضيبلانينطاوملا

يفةنياهصلاانهباجيامك)ة؟"ةمهملاهذهبمايقلاىلعةموكحلا

بجيةلتحملاةيبرعلايضارألانمباحسنايأنإلوقلاباننمز

لالتحالانوكمغركلذو،يليئارسإلابعشلاهيلعقفاوينأ

يتلاةموكحلاةبغرلعايصنالادونهلاىلعنأو،(يعرشريغ

؟"دونهلادنعةميقبهذللسيليذلاتقولايفمهتدعاسمبموقت

قرشملاضرأيفطفنلادوجونأمويلابرغلاىريامكًامامت)

راجئتساتضرعمث،(ةوقلابولوهحيحصتهيلعيجولويجأطخ

فلأ400لباقماهيفبهذلانعبيقنتلاقوقحءارشولالتلا

227227-JeffreyOstler،2010،91ص.

.212ص،1982،نواربيد-228

.212ص،عجرملاسفن-ةف"

239-EdwardLazarus،1999،81ص.
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سخبنمثوهو،رالودنييالمةتسباهءارشوأ،ًايونسرالود

امبيقنتلادعبىطعأءادوسلالالتلامجانمدحأنأبةنراقمًادج

ةداعلاسفنيههذهو)ةكأبهذلانمرالودنويلم500هتميق

نيرخألاتاورثلالغتساىلعنويبرغلاونويكيرمألابأديتلا

طفنلاتازايتمالباقمًادجةليئضغلابمنوعفدياوناكذإ،اهب

.(هجارختساو

دعيملهنأىلإةفاضإلاب،ةعقبلاهذهنوسدقينيذلادونهلاامأ

نييأرىلإاومسقنادقف،هنعيلختلانكمياميضارألانممهيدل

غلبامهماهساسأنمعيبلاةركفضفرمهضعب:هركذقبسامك

"نونجملاناصحلا"ةرابعترهتشاكلذيفو،ضورعملانمثلا

امأ،"سانلااهيلعريسييتلاضرألاعيبيالناسنإلانإ":

الهنأنيدلوملادحأةطاسوبةنجللاغلبأدقف"سلاجلاروثلا"

عامتجالاةركفضفرو،"هضرأنمبارتةنفحالوعيبيوني

ىمظعلاحورلاتنأله":الئاقةلاكوللهئاعدتساىلعدرواهب

يذلاوهينقلخيذلاىمظعلاحورلانإلهوأ؟ينقلخيذلا

ميعزنكلو،بهذأسمعن،هيلإيتآسمودقلاينلأساذإ؟كلسرأ

،ةيمحملاىلإبهذأنلانأ،ّيلإيتأينأهيلعربكألاضيبلا

اندنعو،انلديصلانمريثكلاكانه،عيبللضرأيدلسيلو

نيذلادونهلاناكو،"؟"انهًاضيبألاجرديرنالو،ةيفاكةريخذ

مهتادقتعمنمىقتسملايأرلااذهىلعتايمحملاةايحبنولبقيال

رحبلاوءاوهلاعمةدحاوةلزنميفضرألاعضتيتلاةيديلقتلا

.214ص،1982،نواربيد-3

232-FrankHumphris،1976،13ص.

.211ص،1982،نواربيد-233

.73ص،MarkDiedrich،1998ـ234
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ميعزلاركنتسااذهلواهتيكلمبدرفتلانكمياليأ،مويغلاو

عيببههبشوضرألاعيبرشععساتلانرقلاةيادبيفهيسموكت

.رحبلاوءاوهلا

ىلعنيدمتعماوحبصأنيذلانوملسملادونهلاامأ

ملءالؤهىتحنكلوعيبلاةركفباولبقدقفةيكيرمألاتادعاسملا

لوبقلااوضرعيتلاراعسألانألمهعمقافتالللاجمكانهنكي

ذإةموكحلارعسنيبواهنيبطسولحلةصرفكانهنكتملاهب

نمرثكأيأ،رالودنويلمةئامتسب"ءارمحلاةميغلا"بلاط

هريغبلطو،؟ةلماكلاةنسلايفةموكحلاةينازيميفعض

نورشعوهوةلوبقملاراعسألالقأىتحو،رالودنويلمنيعبس

،؟؟؟هعفديفريكفتلادرجمةموكحلاةينيفنكيملرالودنويلم

،ةمداقلايجأةعبسليموكحمعدب"ءارمحلاةميغلا"بلاطامك

دونهلاناعذإبوجونعاهتاصرختوةنجللاةسرطغىلعدرو

قافنلاةقيقحاهيففشكءامصعةبطخبمهمعطتيتلاةموكحلل

هلوقبهتامزلتسمميدقتنودنيدمتلانعثدحتييذلايموكحلا

دمتعينأيونيناكيتلاضرألازكرميهءادوسلالالتلانإ

اذهىلعهموقلظينأديريوهومهتشيعميفهموقاهيلع

يرتشيلضيبلاىدلاهلاومأعدوتنأديريوهفاذهلو،ىوتسملا

وهو،تابرعلاوةيشاملاكةراضحلاتامزلتسماهدئاوفبدونهلا

لوجعبدونهلادوزينأنطنشاويف"مظعألابألا"نمديري

مهنومتنأةموكحلاىلإهبلطىلإةفاضإلاب،ماعطللساسكت

،عاونألالضفأنم،محللاونيحطلاوياشلاوةوهقلاوركسلاب

لجأللفلفلاوحلملاوءاسحلاو،غبتلاوةففجملاهكاوفلاوبوبحلاو

235

-BenjaminCapps،1982،199ص.

236-FrankHumphris،1976،13ص.
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رقبلانملكنمىثنأوًاركذًاضيأديريوهو،نسلارابك

هلعجنوديريضيبلاسيلأ،ةلئاعلكلنجاودلاوريزانخلاو

يفدونهللىنبتضيبلاتويبكًاتويبمزلتسياذهو؟ضيبأالجر

نماهيفدهاشوضيبلاتويبضعبلخدهنأمهربخأو،ةيمحملا

،دونهللهلثمبحمطياميساركلاوةرسألاكليمجلاثاثألا

بلاطيهنأنونظيضيبلاناكاذإو،لجنموةداصحوةنحطمو

اميفببسلاوهاذهوًادجًايلاععفترتلالتلاهذهنإفريثكلاب

نأنكمياليتلاطورشلايهبلاطملاهذهتناكدقو،37هبلطي

يفةيكيرمألاةموكحلالشفو،اهنودضيبلاكدونهلاحبصي

ءاليتسالادعبدونهلاهبتفذقيذلاسؤبلاىلإةفاضإلاباهريفوت

ددمتللةحقوةعيرذالإنكيملنيدمتلانأدكؤياممهيضارأىلع

لجرلايعدييذلاملاعلايفمهمضلسيلونيرخألاباسحىلع

.ماعلاريخللهءانبضيبألا

امهمهنإملاسملالوربلاةريشعميعز"طقرملاليذلا"لاقو

ىلإدونهلامعدلهدئاوفيفكتنأبجيفعوفدملانمثلاناك

نيدعتسماوناكنإتاعامتجالادحأيفةنجللالأسدقو،دبألا

ريجأتلاهنوضرعييتلاطورشلاسفنبلاغبلانمًاجوزريجأتل

،"طقرملاليذلا"و"ءارمحلاةميغلا"قفتامث،ءادوسلالالتلا

فاضأوةعبسلالايجألابلطمىلع،امهنيبتافالخلامغر

كيلوثاكنيرشبملاسرإو،رومخلاعنمبهبلطءارمحلاةميغلا"

ةناهإكلذناكوةيمحملايفنيدوجوملانييفقسألانمألدب

يكيرمألاضرعلاىلعًادر"طقرملاليذلا"لاقو،"ءالؤهل

237-GeoffreyC.Ward،1996،297-295ص.

238-JeffreyOstler،2010،92ص.

.RobertWـ239 Larson،1997،192ص.
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"ءارمحلاةميغلا"هرضحيمليذلايئاهنلاعامتجالايفسخبلا

اوناكدونهلايملسمنأودبي)راجيإللالوعيبللتسيللالتلانإ

مويلامهيضارأنوضرعينيذلابرعلايملسمنمةبالصرثكأ

تحصنونطنشاوىلإةنجللاتداعكلذلو،(يناجملالزانتلل

تابغرلهاجتو"لداعرعسب"ًايرابجإةقطنملاءارشبةموكحلا

نلوتادعاسملامهنععنمتسفدونهلاضفراذإو،"دونهلا

سرجنوكلاددهلعفلابو،"عوجلاوأعيبلاىوسمهمامأنوكي

راصحلاةسايسريظن)ة؟اونعذيملامدونهلانعماعطلاعطقب

يمارالةدهاعمنأمغركلذو،(رصاعملانمزلايفيداصتقالا

ةيأىلععيقوتلالبقةليبقلالاجرعابرأةثالثةقفاومبلطتت

ةدحتملاتايالولامارتحاىلعلثماذهو،؟ةيلبقتسمعيبةيلمع

.ملاعلاىلإاهتلاسرلمحتاهنأيعدتيتلاةيطارقميدلل

ناعجشنمةمواقملاءامعزلوحنوضفارلادونهلاعمجت

"هجولايفرطم"و"ةرارم"و"نونجملاناصحلاك"نيلتاقملا

"يكيرمألاناصحلا"و"دوسألارمقلا"و"دوسألارسنلا"و

مهيفنمبعيمجلانكلو،"بارغلاكلم"و"ةعبرألانورقلا"و

لتاقملا"سلاجلاروثلا"نمداشرإلانودمتسياوناكةداقلاءالؤه

يذلاوةقداصلاىؤرلاوةعاجشلايفىرابتاليتلاةريسلايذ

فصودقو،؟؟؟هموقماعطإليفكيامريفوتلجألهتايحسرك

.214و212ص،1982،نواربيد-240

241-JeffreyOstler،2010،93-92ص.

242-GeoffreyC.Ward،1996،297ص.

.211ص،1982،نواربيد-243

244-GeoffreyC.Ward،1996،294ص.
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طساوايفكاذنآتناكةيدايتعاريغةيصخشهنوكب

."ىؤرلاوبطلاوةماعزلاولاتقلانيبتعمجوتاينيعيبرألا مهممهممهمهم

ريبكلارصنلاومادصلاىلإقيرطلا

نعدونهلايلختعازتنايفنوسيلأةنجلةمهملشفدعب

كلذو،ةديدجةلواحمبمايقلاناكمإلابدعيمل،ءادوسلالالتلا

نيبحبصأةمألا"فرشف"،ةيسايسلاعاضوألاتابلطتمببسب

دقعف،"اهقرخريربتوأتادهعتلاىلعظافحلاامإ:نيرايخ

يناثلانيرشت/ربمفون3يفًايرسًاعامتجايكيرمألاسيئرلا

نوئشلاضوفموةيلخادلاريزولمشضيبألاتيبلايف1875

بيليفلارنجلاوة؟7شيجلادهعتموبرحلاريزووةيدنهلا

ةباجإللعامتجالاناكو،؟؟؟كوركجروجلارنجلاوناديريش

نودةيدنهلاةضراعملاعمقنكميفيك:يلاتلالاؤسلانع

جرخدقو؟1868يمارالةدهاعمكاهتنارهظمبروهظلا

لالتللنيبقنملالوخدرظحىلعءاقبإلا:نيرارقبعامتجالا

امك)(!)هليعفتلةيلمعلاتاءارجإلاذاختانودنكلوءادوسلا

نينسلاتارشعلينيطسلفلاةدوعلاقحةدحتملاتايالولاترقأ

ءالخدلاددعهيفلصويذلاتقولايفكلذو(ًاضيأهليعفتنود

نإىرخأعجارملوقتو،"فالآةعبرأىلإلالتلايفضيبلا

245-JonManchip White،1979،233ص.

245-RobertM. Utley،1994،127ص.

247-StanleyVestal،1980،139-138ص.

.JohnDـ248 McDernnott،1998،158ص.

249-JeffreyOstler،2010،94ص.
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تاعامجلارابجإوهيناثلارارقلاو،5"أفلأ15لصوددعلا

لزانتملاريغيضارألاكرتوةيمحملاىلإةدوعلاىلعةيدنهلا

."أاهعبتتيتلاتالاكولايفاهدوجوتابثإو،اهنع

يفيموكحلاققحملامدقيرسلارمتؤملانممايأدعبو

نشلنلعملارربملاىطعأًاريرقت،زنيكتاو.إةيدنهلانوئشلا

يفتالاكولانيبةلوجدعبىعدانيحدونهلاىلعبرحلا

اوسيلنكلوةيمهألقأءامعزو"سلجلاروثلا"نأدونهلاةيمحم

ةملاسملالئابقلاىلعتامجهنونشي،ةمواقموًاحومجلقأ

اهبورحةدحتملاتايالولانشتًامئاد)ةدحتملاتايالولاةقيدصو

ةلقتسمةغلوفقاومبنولماعتيمهو،(إ"هئاقدصأةيامحل"

ريرقتلاىقلأو،ةيكيرمألاةموكحلايلوئسمعمةسرطغتمو

روثلا"فقاومىلعاهئاقدصأ"نيدمت"يفةموكحلالشفءبع

رصاعملاحلطصملاب"هتيروتاتكيد"يأ)مهنمةفرطتملا"سلاجلا

عيمجعمةموكحلاهلعفتنأديرتامعجرختالفقاوميهو،(إ

نمو،ديصلايضارأنعيلختلاودايجلاوةحلسألاعمجكدونهلا

دضحلسملالخدتلابةدهاعملاقيبطتوهةموكحلابجاونإفمث

اذدونهلاىلعبرحلاريربتنكيملةلصحملايفو،%إ"وسلا"

،ةدهاعملاكاهتنالوحتوة؟؟؟ءادوسلالالتلاىلعءاليتسالابةلص

ىرناذهبو)!إاهبمازتلاىلإ،ةينوناقلاوةيسايسلاةذوعشلاب

تاذوةلقتسملاجذامنلانمةدحتملاتايالولاروفنلًاجذومن

،ةدوقعملاتاقافتالانمصلمتلاةقيرطىلإةفاضإلابءايربكلا

259-GeoffreyC.Ward،1996،295ص.

25-RobertW. Larson،1997،197ص.

252-StanleyVestal،1980،138ص.

253-RobertM. Utley،1994،127ص.
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ناودعلااياونءافخإوةهفاتلاتايلكشلاىلعةظفاحملاةلواحمعم

يتلابورحلالثمًامامت،قئاقحلابلقتةبذاكتارربمنالعإعم

باهرإلاهتمسأامىلعوجيلخلايفةدحتملاتايالولااهتنش

اهيفبرغلاتاسايسنمانيناعاملاطرومأيهو،ةيروتاتكيدلاو

.(اندالبيف

حبصأيذلامادصلاقيرطيفكلذدعبثداوحلاتعراست

ضوفمردصأ1875لوألانوناك/ربمسيد3يفف،ًايمتح

"وسلا"مالعإبًارمأةيلخادلاريزونمهيجوتبةيدنهلانوئشلا

مهيلعهنأب(يكيرمألاسيئرلا)مظعألابألامساب"ناياشلا"و

ةياهنلبقمهتالاكويفمهدوجوتابثإوةيمحملاوحنهجوتلا

ًايداعمةموكحلاهدعتفوسدعوملااذهنعرخأتينموماعلا

.”؟ةوقلابةيمحملاىلإداعيوهيلعبرحلانلعتو

تقولافاليحتسمناكلبطقفًابعصرمألااذهذيفنتنكيمل

،ةيوقفصاوعلاوعفترمجلثلاوًادجديدشدربلاوءاتشلافصتنم

يفلوصولانماونكمتاملرارقلاذيفنتدونهلادارأولىتحو

دونهلامالعإلةموكحلامهتلسرأنيذلالسرلانإلب،دعوملااذه

ررقملادعوملادعبالإةدوعلانممهضعبنكمتيملرارقلاب

رابكوءاسنلاولافطألااهيفةلماكرسألقننكميفيكف،عيباسأب

مهنأدونهلاقطنمنأامك،"؟اذهدربلاريرهمزطسونسلا

."دحألًاررضنوببسيالومهضرأيفاوناك

.214ص،1982،نواربيد-ة5“

-BenjaminCapps،1982،199ص.

-Edgarl. Stewart،1987،76ص.

255-FrankHumphris،1976،14ص.

-StanleyVestal،1980،139ص.

.215ص،1982،نواربيد-
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يفماعطلالقءاتشلاءاهتناعمهنإف،كلذىلإةفاضإو

ألمشمهنمريثكجرخاهيفنيدوجوملانأةجردىلإتالاكولا

ينعيناكتالاكولاىلإدونهلاعوجرنأيأ،ديصلانًعاثحب

جراخاونوكيمللاوحألاعيمجيفمهو،"7عوجللمهضرعت

يتلا1868يمارالةدهاعممهلاهتحنميتلاتايحالصلاراطإ

ةيمحملاجراخاهنعلزانتملاريغيضارألايفديصلابتحمس

،اهتينتناكامكةيموكحلاةلاسرلالصتملاذهلو،ىربكلا

ىونمهضعبو،ةوعددرجمراذنإلانأاومهفدونهلاضعبف

ةلقو،يئاهنلادعوملاىنعممهفيملودربلاءاضقنادعبةدوعلا

هيلعبترتيسهنأوراذنإلانميقيقحلادارملاتمهفيتلايه

ببسلانأنيخرؤملاضعبىريو،مهدضدونجلالاسرإ

ىلعهوذخأيملمهنأوهراذنإلاعمدونهلابواجتمدعليقيقحلا

ةدهاعملابنيمزتلملادونهلانيبفالخلامغرو،”؟دجلالمحم

ضفردقف،نيمواقمللًاهجومناكراذنإلانأو،نيمواقملاو

.53ةليبقللةيلئاعلاتافالخلايفةموكحلالخدتنومزتلملا

،ةموكحلافقومكًاددشتمنييموكحلاءالكولافقومنكيملو

ةيمحملايفةايحلاهجاوتيتلاةيشيعملاتابوعصلااوكردأدقف

ىلإدونهلابىدأامم،ةموكحلااهلسرتيتلانؤملاوماعطلاةلقك

نأامك،"سلاجلاروثلا"ىلإمامضنالاومهتالاكوةرداغم

-EdwardLazarus،1999،85-84ص.

259-PaulaMitche| Marks،1998،194ص.

-JohnG. Neihardt،1998،90رص.

257-StanleyVestal،1980،140-139ص.

25%-Edgarl. Stewart،1987،77ص.

-RobertM. Utley،1994،130ص.

.RobertWـ259 Larson،1997،199-198ص.

299-|Charles M. Robenson،1996،44ص.
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اممنيبراحملانيبةيملسلالويملاراشتناتدهش1875ةنس

نأكلذكاوكردأو،نيددشتملانيبراحملاددعضافخناىلإىدأ

اذهلويعقاوريغماعلاةياهنيفدونهلاةدوعلبورضملادعوملا

.؟أهديدمتباوبلاط

برحلاةرازوتلوخدونهللةددحملاةدملارورمدعب

ناتطيرخلا)يروسيملاعاطقدئاقناديريشبيليفلارنجلا

دونهلا"دضةيركسعلاتايلمعلابمايقلاب(2و1ناتيعجرملا

نمقالطنالابكوركجروجلارنجلاناديريشرمأف،"نييئادعلا

قالطنالابيريتدرفلألارنجلاو،لامشلاهاجتابنامرتفنصح

لينولوكلاو،برغلاهاجتاباتوكاديفنلوكنلماهاربأنصحنم

هاجتاباناتنوميفسيلأنصحنمقالطنالابنوبيجنوج

"ناسللا"و"دورابلا"راهنأعبانموحنعيمجلاهجوتيل،قرشلا

روثلا"ةماعزبنيداعملادونهلاىلعقابطإلل"ريبكلانرقلا"و

ءاقتلالةطخكانهنكيملو،(13مقرةطيرخ)"سلاجلا

متتواهنيباميفدونهلارصحينأعقوتملانمناكلبريباوطلا

نودنيدرفنمريباوطلاهذهنميأدونجيديأىلعمهتميزه

.292ىرخألاةحنجألاةيقببةناعتسالاىلإةجاحلا

جروجلارنجلادوقينأررقملانمناكهنأركذلابريدجلاو

،1874ةنسةيفاشكتسالاةلمحلادئاقرتساكجنورتسمرأ

هئاعدتسانكلو،نلوكنلماهاربأنصحنمًابرغهجتملاروباطلا

لعج،برحلاريزواهيفمهتايسايسداسفةحيضفيفةداهشلل

نمهيفعيلةصرفلاهذهزهتنيتنارغسيسيلويسيئرلا

يفسيئرللرغصألاخألادضةداهشلابرتساكمايقدعبةيلوئسملا

29-EdwardLazarus،1999،85ص.

.JohnDـ262 McDernnott،1998،158ص.
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ديدجتبملحيناكيذلالارنجللةبيصمناكاموهو،تاقيقحتلا

دضبرحلاوةيلهألابرحلاذنماهديشيتلاةيركسعلاهداجمأ

ىلإهمالحأتلصوامبرو(1868)اتيشاوةرزجمودونهلا

ماعلاكلذيفتاباختنالارظتنيناكيذلاةسائرلابصنم

دعبةلمحلايفهتكراشملبقيسسيئرلانكلو،(1876)

ةرمإتحتةرملاهذهنوكيسهنكلوةدوعللةثيثحلاهتالواحم

."؟ةأماعًادئاقسيلوهريغ

293-DavidNevin،1981،202ص.
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ببسبةبرغلانميناعيناكيروسيملاعاطقدئاقناديريشبيليفلارنجلا

،ةيتناتستوربلايكيرمألاعمتجملايفةيكيلوثاكةيدنلريإةيفلخلاهئامتنا

ةيلهألابرحلايفاهتسراممبأدبيتلاةيركسعلاهتفسلفتدنتسادقو

نييندملاعفدمث،ودعلاشيجلاتابرضلانمنكميامهيجوتىلعةيكيرمألا

كلذومالسلابلطىلعمهتموكحنوربجيمهلعجتيتلاةديدشلاةاناعملاىلإ

294-|Charles M. Robinson،1996،32ص.
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عومدلافرذتيتلامهنويعىوسمهتاكلتممنمءيشيأىلعءاقبإلامدعب

دجتناديملاقوفةقلحملانابرغلالعجهنأباهعبتيناكو،برحلانم

دقف،نامريشمايلولارنجلاهسيئرنمرعاشملقأهنوكمغرو،اهتنونم

ةياهندعبنيمواقملادونهلاىلعهتسايسقبطينأريخألاهذههيلإبلط

،نيطايشلاىلعضبقللبسانملامسوملارايتخاّيلع":لاقف،ةيلهألابرحلا

ىلععقتةيلوئسملانإف،لافطألاوءاسنلالتقوةيرقىلعموجهلابانمقاذإو

دونجلاىلعسيلوًايرورضموجهلااذهمهمئارجتلعجنمقتاع

سيلوليتقلاىلعةيحضلاةيلوئسميقلتيتلاةليحلاهذهو،ة5"مهسفنأ

265-GeoffreyC. Ward،1996،250ص.
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كوركجروجلارنجلا
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نيمداقلادونجلالبقنممهبقدحملارطخلادونهلاكردأ

نععافدللنيبراحملادينجتلاتالاكولاوىرقلامهوثوعبمباجف

نممهعمامبةمواقملاعمجتىلعتائملادفاوتلعفلابو،مهضرأ

ةميغلا"نأمغرو،نيدتعملايدحتاهؤلميحوربةحلسألاونؤملا

عمجتلاىلإاومضنيملتادهاعملاولادتعالاءامعزو"ءارمحلا

مامضنالاديرينملًاينمضًادييأتاوحنممهنإفًانلعهنوديؤيوأ

،كاج،"ءارمحلاةميغلا"نبانأركذيو،ةحلسملاةمواقملاىلإ

اذهةجيتنعمجتو،؟7هدلاونماضربنيبراحملاىلإمضنا

،ةيلبقتاعمجتةتسنمتنوكتةقالمعةيرقةياهنلايفدفاوتلا

نيدفاوىلإةفاضإلاب"ناياشلا"نمةدحاوو"وسلا"نمةسمخ

تمضنافةمخضاهدارفأدادعأنكتملىرخأرئاشعولئابقنم

تفصويتلا،ةيرقلاهذهنكتملو،؟؟؟؟ةسيئرلاتاعمجتلاىلإ

رقتست،"ةدحتملاتايالولاخيراتهدهشييدنهعمجتربكأاهنأب

نعثحبللليحرللرطضتمثمايأةسمخنمرثكأناكميف

.7"ديدجديصوالكلانمديزم

عمةدايزيفةيرقلامجحوربكتةيلبقلاتاعمجتلاتلظ

ةيرقلاضرعةياهنلايفلصوو،تازيزعتلانمديزملالوصو

اهناكسددعردقو،7ألايمأةثالثىلإاهلوطونيليموأليمىلإ

.95ص،JeffreyOstler،2010ـ297

298-Edgarl. Stewart،1987،189-183ص.

-StanleyVestal،1980،143ص.

293-AngieDebo،1983،238ص.

|Biـ Yenne،1986،38رص.

279-RobertW. Larson،1997،200ص.

27-Edgarl. Stewart،1987،192ص.

-|Charles M.Robinson،1996،154رص.
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وأةثالثىلإفلألايلاوحنممهنيبفالآةرشعنعلقيالامب

ميعزلاوه"سلاجلاروثلا"ناكو،7نيبراحملانمفالآةعبرأ

عمجتلاةرؤبيههتريشعتناكوة7"ميخملااذهيفربكألا

ىنغألاوىوقألاوًاددعرثكألامهابابكنهلاءالؤهنألهزكرمو

ءامعزنيبزربألاوهاهميعزودونهلانيبةمواقمدشألاو

ًابنجتومهتايحةقيرطوهموقةيرحنًعاعافددشألاودونهلا

ةيامحةمهمابابكنهلابتطينأدقو،7؟اهلئاذروضيبلاةراضحل

.275ميخملاةرخؤم

يعسلاوألاتقلانعثحبلاوهيدنهلاعمجتلافدهنكيمل

هنأدقتعي"سلجلاروثلا"ربكألاميعزلاناكدقف،برحلاىلإ

مهعمةدهاعمةيأقرخيملوهف،ءيشيأبضيبللنيدمريغ

ءارمحلاةميغلاعيقوتذنمو،ةدهاعمةيأعقويملةطاسبلكبهنأل

تادعاسمةيأقلتيملوتالاكولايفةايحلا"سلاجلاروثلا"لبقي

عافدلاوهمهعمجتنمدونهلافدهناك،ةموكحلانمايادهوأ

اوقحاليمل،مهيلعضيبلاموجهدضمهتايحةقيرطومهسفنأنع

.219ص،1982،نواربيد-27

-DavidNevin،1981،204ص.

-EdwardLazarus،1999،87ص.

-GeorgeE. Hyde،1975،274ص.

-RobertW/. Larson،1997،203لص.

-StanleyVestal،1980،154ص.

-RobertM. Utley،1994،133ص.

-|Charles M.Robinson،1996،166رص.

Charles|-ـ273 M. Robinson،1996،153ص.

274-Edgar| Stewart،1987،184ص.

275-RobertW. Larson،1997،200ص.
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،7؟كلذنكمأاممادصلابنجتاولواح،مهنماوبرهيملودونجلا

ةيعافدمهتاءارجإتناكو،77مهنأشواوكرتُينأنوديرياوناك

ءالؤهنإهلوقبنيخرؤملادحأمهلاحنعربعامكو،7"طقف

نيقثاوونيروخفاوناكمهنكلو،لاتقللنوعلطتياونوكيملدونهلا

مهضعبناكو،7؟طقكلذلبقثدحيمللكشبمهتوقةمقيفو

عمدوجوممهضعبو،تالاكولاءاوخلظيفديصلانعثحبي

ةيداعملالئابقلالاتقهمهيمهضعبو،الإسيلبراقألا

مهبقاعتنأنوشخينمكانهناكو،"نوشوشلا"و"بارغلاك"

اولضفف،ًامئادلعفتتناكامكمهريغءاطخأىلعةموكحلا

يذلاوهوودعلامهكرتينأتاهيهنكلو،"ةمواقمللمامضنالا

.مهيلعقابطإلاىلإىعسيومهقحالي

كوركلارنجلادونجمجاه1876راذآ/سرام17يفو

مقرةيعجرملاةطيرخلا)دورابلارهنىلع"ناياشلا"ةليبقلةيرق

لكاورمدو،"نونجملاناصحلا"ةيرقاهنأنيناظ(5

حابصلالبقاهتداعتسامتهنأالإ،اهدايجاوقرسواهتاكلتمم

ةثالثةدمديلجلاطسوبورهلاىلإاهناكساورطضاو،يلاتلا

مهببحريذلا"نونجملاناصحلا"ةيرقاولصوىتحمايأ

275-Edgar| Stewart،1987،188-184و154-153ص.

-GeorgeE. Hyde،1975،267ص.

-RobertM. Utley،1994،140و134-133ص.

277-PaulaMitche| Marks،1998،206ص.

278-StanleyVestal،1980،155ص.

273-RobertM. Utley،2002،180ص.

289-StanleyVestal،1980،142ص.

-eromeA. Greene14رص،1994،ل.

28-EdwardLazarus،1999،86ص.

-JeffreyOstler،2010،94ص.
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هتريشعو"سلاجلاروثلا"ميخموحنًاعيمجاوقلطنامث،مهاوآو

"ناياشلل"ثدحامبميعزلاملعاملو،دورابلارهنتبلدصمدنع

،ةدحىلعالكاننولتقيفوسالإودحتننأانيلعبجي":لاق

،ًانسح،برحلانوديريمهنإ،رانلانوقلطياوءاجدونجلاءالؤه

فعسأامدعبهبنيقيصللثدحتو،"مهلاهيطعنفوس

،مهعمبرحيفتسليننإ؟كلذضيبلالعفياذامل":نيئجاللا

اهجاتحنيتلاتاناويحلاطقفلتقأانأ،ًاديجًاماعطاوسيلمهنإ

يننأبنودهشيسيننوفرعينمو،ًامئادمالسلاعمانأ،لكالل

،رورسبتافالخلايوسأيننأو،مالسللًابحمينوكبدعسأ

وحنميخملاكرحأسذإ،لتقلابهبأنالاننوكلةراشإيطعأسو

نعًاديعبوةعارزللةحلاصريغةبرتلاثيحبرغلاقامعأ

نلو،نيدايصللضرأاهنإ،مالسبكانهشيعنل،ضيبألالجرلا

ةداعكنكلو،"انماهبلسلضرألانوعرزينماهيلإيتأي

،نيفدهتسملااياحضلافقومىلعمهفقومدمتعيالًامئادنيدتعملا

ثارتكالامدعودونهلاءالؤهةقحالمىلعشيجلارصأاذهلو

ىلإالسرلسرأوميعزلاربصدفندقو،"ةيملسلامهلويمب

دنععمجتلاىلإمهوعدي"وهابارألا"و"ناياشلا"و"ودسلا"ىرق

Rosebudمعربلاريهن Creekترسفمهسفنأنععافدلل

،ة؟؟ميشهلايفرانلانايرسكتالاكولاوتاميخملايفهتوعد

.هركذقبسامكًاعابتهيلإرئاشعلاتمضناو

/ليربإرهشيفميعزلاماقأدعوملاكلذىلإهجوتلالبقو

عمTongueناسللارهندنعًاميخم1876ليرفأ/ناسين

284-BenjaminCapps،1982،199ص.

.74ص،MarkDiedrich،1998ـ283

284-StanleyVestal،1980،141ص.
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طساوألاونويقرشلا"وسلا":ىرخألالئابقلادونهنمعمج

اهيفدقتناةبطخمهيفبطخف،مهئامعزومهرئاشعبنويبرغلاو

دقل،يناوخإاياورظنأ":اهيفءاجومهتراضحوضيبلاةفاقث

اذهجئاتنًابيرقىرنسوضرألاسمشلاتقناعدقل،عيبرلاءاج

نمو،ناويحلاةايحلككلذكوةرذبلكتظقيتسادقل،بحلا

،انناريجحنمننحنوانتايحًاضيأنحندمتسنةيفخلاةوقلاهذه

ضرألاهذهىنكسيفانقوقحسفن،مهنمتاناويحلاىتح

موقعملماعتننألانحن،يئاقدصأايينوعمسانكلو،ةعساولا

،ةيادبلايفانفالسأمهلباقامدنعءافعضولئالقاوناك،نيرخآ

نوثرحيمهنأبيرغلانمو،نوسرطغتمونوريثكنألامهنكلو

دعاوقمهدنعسانلاءالؤه،مهيفضرمكالتمالابحو،ةبرتلا

،كلذعيطتسيالريقفلانكلواهكهتنينأينغللنكميةريثك

نوذخأيمهنأامك،لعفيالينغلانكلوريقفلاهسدقينيدمهيدلو

انمأبنوبلاطيو،نومكحينموءاينغألامعدلريقفلانمةبيرضلا

مهناريجداعبإلاهنوجيسيف،صاخلامهلامعتسالضرألا

يفجاتنإلاىلعاهنوربجيو،ةمامقلاوةينبألاباههجونوهوشيو

هذهلك،ةيناثجتنتلءاودىطعُتجتنتالامدنعو،اهمسومريغ

ةمألاهذهو،تامرحللكاهتناوتاسدقمللسيندتتافرصتلا

نحنو،اهقيرطيفءيشلكرمدتواهفافضحاتجت،عيبرلاليسك

اندقعطقفتاونسعبسلبقف،بنجىلإًابنجةماقإلاعيطتسنال

انلىقبتسسوماجلاضرأنأىلعاهيفديكأتلامتةدهاعممهعم

،ًاضيأانمضرألاهذهذخأبنوددهيمهنألاو،دبألاىلإ
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نكمتتنألبقألوأينلتقا:مهللوقنسمأ؟ملستسنسله،يناوخإ

."؟يئابآضرأبلسنم

هميخمراوزدحأربخأ1876يام/رايأ/ويامرهشيفو

،ًايحمادامءادوسلالالتلانععفاديسهنألوربلاةريشعنم

هنأو،مهنولعفيامكطقفمهقرسيهنأو،ضيبلالاتقديريالهنأو

مهتلاذنفقوتتامدنعضيبلادضةعيضولالامعألانعفقوتيس

دونهةيكيرمألاةموكحلاتدعودقو،ءادوسلالالتلايف

تالاكولادونهنأعمسدقو،اهبفتملًاريثكًادوعوتالاكولا

ىلإةدوعلانمعنمُيكلذلعفينمو،هميخمةرايزنماوعنُم

هميخمنيبروبعلاعنمبًانوناقوهردصأدقفاذهلو،هتلاكو

اوءاجاذإدونجلالتاقيسهنأو،ضيبلاوأدونهللءاوستالاكولاو

هموقحصنيوتالاكولاىلإوهبهذيسفاومجهيملاذإو،هيلإ

ل.W.)ضيبلاباتكلادحأللاقامك.مالسلاوحنحونجلاب

Buel):"تدرفأدقل...،ضيبلاانعدخفيككربخألةجاحبتسل

اذهانلعجو،يمسرقافتابانلتناكف،انلءادوسلالالتلاةموكحلا

تقوطفيكو،انيضارأتبلُسسفيكانكردأدقل،انلًانطومميلقإلا

متيلزكرموحنةشحوتملاتاناويحلاكيموققيسدقل،انتايمحم

انتويبتيزغدقو،نيطيحملادونجلالبقنممهيلعرانلاقالطإ

ةيامحلاانبلطف،كانهبهذلافشتكاامدنعءادوسلالالتلايف

،انتدعاسملمودقلاةموكحلاتضفرانحاحلإمغرو،اهباندعؤو

يموقنومهتيمثبهنلاوبلسلانوفرتقيضيبلاصوصللانإ

تايالولاعيزوتعضولااذههبشيال)ة5"لاعفألاهذهباكتراب

يفاهبجعيالنمىلعباهرإلاوةيروتاتكيدلامهتةدحتملا

.75ص،MarkDiedrich،1998ـ285

.76ص،عجرملاسفن-ةفلت
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ليبسيفتاسرامملاهذهسفنيههيفمعدتيذلاتقولا

ناوج/ناريزح/وينوي14)فيصلاةيادبيفو.(؟اهحلاصم

عمجتيفسمشلاةصقرءادأب"سلاجلاروثلا"ماق(1876

فصنومويةدملاهئادأيفرمتساثيحمعربلارهندنعلئابقلا

هيمدقعباصأفارطأىلعطبهيودعصي،بارشالوماعطالب

ىتحسمشلايفرخألنيحنمقدحيوهومظتنمعاقيإيف

ةافو"يفهيلعًايشغمطقسويلاتلامويلارهظيفهاوقتكهنأ

ضيبلانمًادونجىأرهنأهموقربخأقافأنيحو،"ةتقؤم

نإهللوقيًاتوصعمسهنأو،دونهلاميخملخادنوطقاستي

رذحهنكلو،ريبكرصنكانهنوكيسنذإ،؟7مهلناذآالءالؤه

اكناتنكاونمةيدهدونجلاءالؤه"،ىلتقلادونجلابلسنمهموق

تلاماذإ،مهدايجومهقدانباوذخأتالنكلو،مهولتقا،(قلاخلا)

هذهبةنعللحتس،ضيبألالجرلاتاكلتمموحنمكبولق

2880ةيمألا

- -1 ---------------------------- ------------------------------------------------------------- - ----------- ا1-.م

اناتنومةيالويفDeerMedicineRocksلازغلارحسروخص

.ليلقبةكرعملالبقهايؤريفنييكيرمألادونجلاةميزهسلاجلاروثلاىأر

ثددح
ه٩-

.218ص،1982،نواربيد-287

288-BenjaminCapps،1982،201ص.
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الفنان تخيله كما وذلك رؤياه بعد قومه على نبوءته يقص الجالس" جنتري"الثور Michaelمايكل Gentry(1940-1994لويكيبيديا

وفقا )289

كثيرا: األوان فوات بعد ولكن ضحاياها "تكرم" المتحدة الواليات سنةكالعادة، تاريخيا معلما يصبح 2012الموقع

289
-

-http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/06/12/sitting

160705-photos-life-bull
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همحرينأقلاخلاىلإعرضتلاوتاولصلانمريثكبماقامك

قزرينأو،بئاصملاوتابكنلانممهسرحيو،هتليبقمحريو

عيمجنوكتلضرألايفءافرشللنكمينأو،ريفولاديصلاهموق

هتليبقشيعتلةبيطلابولقلامهحنمينأو،ةرهدزموةيوقممألا

برتقتةثالثلادونجلاريباوطتناكءانثألاهذهيفو."ةديعس

نمًايدنج925سأرىلعيريتدرفلألارنجلا،دونهلانم

نمًايدنج450سأرىلعنوبيجنوجلينولوكلا،قرشلا

نمًايدنج1040سأرىلعكوركجروجلارنجلاو،برغلا

نيداعملا"نوشوشلا"و"بارغلا"دونهنم262عمبونجلا

.291"ودسلا"

برقأوهبونجلانمكوركجروجلارنجلاروباطناك

نملوألاعوبسألايفركسعدقناكو،دونهللةثالثلاريباوطلا

نيبلصافلادحلانمبرقلاب1876ناوج/ناريزح/وينوي

Gooseةزوألارهنىلعاناتنوموجنموياو Creek،وهو

"نونجملاناصحلا"نمةلاسرىقلتو،ناسللارهننمعرف

.لتقُيفوسناسللارهنزاتجييدنجيأنأاهيفهملعي

"نوشوشلا"و"بارغلا"يتليبقةدعاسمبلطدقكوركناك

يتلاةوادعلاببسبكلذو،"وهابارألا"و"ناياشلا"و"وسلا"لاتقل

نيبتناكيتلاتافالخلامغرو،نيفرطلانيبةمئاقتناك

14يفو،نألاكلذتسانتنيتليبقلانإف"نوشوشلا"و"بارغلا"

"بارغلا"ةليبقنمًابراحم176هلصوناوج/ناريزح/وينوي

مويلاسفنيفلصوامك،نيرخآو"يرحسلابارغلا"ةدايقب

.80و78ص،MarkDiedrich،1998ـ290

23-BenjaminCapps،1982،201و199ص.
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يكاشاوميعزلاةدايقتحت"نوشوشلا"نمًابراحم86

.Washakie

292"يلابارغلا"

http://poulosstudios.com/Medicine%20Crow.htm - 234
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نوشوشلاميعز"يكاشاو"

ناسللارهنهدونجوكوركلارنجلاربع16مويحابصيفو

،"نونجملاناصحلا"تاديدهتكلذبىدحتو"وسلا"ضرألخدف

نمةريبكةوقراثآمهفاشتكانعربخبهتفاشكءاجرهظلادنعو
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معربلاريهنعبنمدنعةليللاكلتيفدونجلاركسعف،"وسلا"

Rosebudرهنلاةاذاحمبريسملااولصاو17مويرجفلبقو،

،لجرتلامدععمفقوتلابًارمأكوركردصأًاحابصةنماثلايفو

ةيلامشلايداولافاوحىلعمهلعقاومذاختابدونهلاهؤافلحماقو

ليوطتقوضميملنكلو،"وسلا"راثآعبتتلمهتفاشكاولسرأو

نمريثك،وسلا،وسلا":حيصيوباصموهومهدحأداعىتح

."وسلا

لامشلايتهجنم"ناياشلا"مهؤافلحو"وسلا"وبراحمرهظ

دونهلانمكوركءافلحىوسمهلًادعتسمنكيملو،برغلاو

نوكملالوألاموجهلادصباوماقنيذلا،"بارغلا"و"نوشوشلا"

لالتلانيبنورخآهيفيقبيذلاتقولايفبراحم500نم

.نيمظتنملاريغونيدعتسملاريغدونجللةيلاتلاةبرضلاهيجوتل

يفةأجافملارصنعكوركءافلحنمدونهلادادعتسادسفأ

،ةلماكةروصبكلذنكيملنإو،"نونجملاناصحلا"موجه

ىهتنااذهبو،بهأتللدونجللةصرفىطعألقألاىلعهنكلو

.لوألاموجهلا

دعبذإ،عداخملكشبيناثلاموجهلابمهؤافلحو"وسلا"ماق

مهتدراطمبكوركءافلحىرغألكشباوبحسناةوقبمهعافدنا

ةدوعللاورطضاومزاللانمرثكأدونجلانعاودعتبامهنكلو

.ةيناث

هبئاتكىدحإىلإرمأرادصإبدونهلاهابتناتفلكوركلوح

مهلعلمهتيرقىلعموجهللهجوتلاوةكرعملاضرأةرداغمب

،فلخلانممهبرضبوهموقيفمهتالئاعةيامحلاةبيتكلابنوقحلي

ةيرقللةهجوتملاةبيتكلابقاحللانمألدبذإحجنتملةطخلانكلو

ةهبجلانماهباحسنانعتأشنيتلافعضلاةطقندونهلامجاه
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ةبيتكلارمأوهيفهسفنعقوأيذلارطخلامجحكورككردأف

يتلايهدونهلاهئافلحدوهجهيفتناكيذلاتقولايفةدوعلاب

ىدمنايبوهكلذركذنمفدهلاو،"ىرخأةرمهتذقنأ

نيعيوهسفنىلعمسقنينيحعمتجميأاهرسخييتلاةراسخلا

"نوشوشلا"ةليبقنأدجنسو،ضعبلاهضعبىلعيبنجألا

لجرلانمصالخلاةزجعمنورظتنينممدعباميفنوكتس

"حاورألاةصقر"سسؤماهضرعيتلاتاءوبنلاقفوضيبألا

ضيبلاءادعأ،عيمجلاتناخامدعبكلذو،1890ةنس

ًامامتانخيراتيفثدحامك)مهينامأوضيبلادوعو،مهءاقدصأو

ءالمععنطصاوفوفصلاقشوبرغلالخدتذنمكلذو

.(هدحوحبروعيمجلارسخفنيرخألامهببرضيل

ةردابموةديدجحورب"ناياشلا"و"وسلا"نمدونهلاىلحت

يفةيديلقتلامهططخاوعبتيملف،ةكرعملاهذهيفةقوبسمريغ

قالطإوةنمآةفاسمنمنارودلاىلعدمتعتيتلاوبرحلا

ضاخةكرعملاهذهيف،ة؟؟؟ودعلاىلعماهسلاوصاصرلا

ألدبو،لجوالبراطخألااومحتقاوةديدشةوارضبلاتقلادونهلا

مهوبرضودونجلاةحنجأىلعاوفتلا،نارينلامامأعافدنالانم

يفنولتاقيمهولعجىتحمههابتنااوتتشوةفيعضلاطاقنلانم

هيفنيداتعمدونجلاناكيذلاتقولايفةلصفنمتاهبجثالث

ًاكابترانوكبتريانهمهلعجاممةيوقتاهبجيفلاتقلاىلع

دونهلاوةرمتسمعافدةلاحيفوةككفممهتهبجتراصًواديدش

اوعجارتسيطولاىمحاذإىتحةئيرجلاتامجهلانشبنوعفدني

233-BenjaminCapps،1982،157-154ص.

294-GeorgeE. Hyde،1975،264ص.
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،؟"ةوارضلكبمهيلعنوضقنيمثمهتقحالمبدونجلاءارغإل

نمًابعتمناكهنكلوةكرعملايفًارضاح"سلاجلاروثلا"ناكو

لتاقيملاذهلوعوبسأباهلبقسمشلاةصقرلاةقهرملاراثألا

."؟ةعاجشلاىلعنيلتاقملاضحلفوفصلاللختبىفتكاو

كوركشيجنم28و"وسلا"نم13ةكرعملاهذهيفلتُق

هلعجوكوركباصأيذلاعلهلانممغرلابو،هنم56حرجو

ةطخلاذيفنتلمدقتيأنعفقوتيوةزوألارهنىلإةيناثدوعي

"سلاجلاروثلا"ةماعزبنيمواقملادونهلاىلعقابطإلابةيلصألا

اهيلعدمتعتيتلاةثالثلاةحنجألانمالماكًاحانجلشامم

نمهدونجنيبتداسيتلاةسئابلاةلاحلانممغرلابو،ةطخلا

ىعدادقف،دونهلاةقحالمىلعةردقمدعوكابتراوىضوف

تناكنيخرؤملانكلو،"ةكرعملاهذهيفرصتناهنألارنجلا

هئاعداىلعهرارقإمدعنيبتحوارتلارنجللةفلاخمءارآمهل

،ةيلخادلاهتعانقلًافالخًايرهاظوههفصوامكراصتنالا

ضرعتيةميزهلوأيهوهلةقحاسلاةميزهلابةكرعملافصوو

يفدونهلادضلتاقمزربأهتفصبهتناكممغركلذو،"اهل

.219-218ص،1982،نواربيد-ةذت

235-RobertM. Utley،1994،141ص.

297-BenjaminCapps،1982،157ص.

.157ص،عجرملاسفن-ةذف

-|Charles M.Robinson،1996،151رص.

-Edgarl. Stewart،1987،208ص.

-EdwardLazarus،1999،87ص.

-JeffreyOstler،2010،76ص.

.HowardRـ Lamar،1998،988رص.

-RalphK.Andrist،1993،266ص.

-RobertW/. Larson،1997،202رص.
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يكيرمألاشيجلادئاقةداهشب،"ةدحتملاتايالولاشيج

."نامريشمايلولارنجلا

.

،هفيسوهبلقنيبًامسقنمناكيذلاكوركجروجلارنجللىرخأةروص

مث،ت"أنومولظممهنأملعيوهوةكرعملاضرأيفدونهلاىلعوسقي

ةركتبمةقيرطمدختسا،مهلمالستسالافورظلضفأىلعلوصحلالواحي

سيلهنألكلذو،ضعبلامهضعبدضمهلامعتسابنييلصألاناكسلارهقل

233-AngieDebo،1983،237ص.

-BenjaminCapps،1981،64ص.

300-RalphK.Andrist،1993،249ص.

39-AngieDebo،1983،211ص.
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نوميقياليذلاتقولايفمهدضمهتوخإمادختسارثكمهبراضرثأكانه

ةءافكدرجمتسيلةلأسملاو،هيلعنوقوفتييذلايكيرمألايدنجللًانزو

ضبقلامثنمويداعملايدنهلانطووبيلاسأةفرعميففيلحلايدنهلا

برعلاونوينيطسلفلامطحتامكًامامت)،ةا"مهميطحتومهتيتفتيفلبهيلع

هتادهعتلةموكحلاضقنبًارثأتكوركتام،(مهتوخإيديأبنوملسملاو

303دونهلل

مواقملاميخملاىلعتالاكولانمدونهلاقفدتةكرعملادعبو

مايأةتسنوضغيفو،ةيدنهلاةيمحملايفلاوحألاءوسلةجيتن

1000ىلإةميخ450نمةقالمعلاةيرقلامجحفعاضت

ؤطاوتهنأىلعنويركسعلانولوئسملاهيلإرظناموهو،ةميخ

ةنياهصلاناكامك)؟"نيمواقملاونيملاسملاءامعزلانيب

تايلمعيفؤطاوتلابمالسلاءاكرشنومهتيامدنعنولعفي

ءالؤهمعدلًائيشمهنومدقياليذلاتقولايفةمواقملا

.("مالسلاةيلمع"وءاكرشلا

نعامأ،بونجلانمكوركلارنجلاروباطنعاذه

امهداقنيذلاوبرغلاوقرشلانمنيمداقلانيرخألانيروباطلا

ناوج/ناريزح/وينويلئاوأيفايقتلادقف،نوبيجويريت

Yellowstoneءارفصلاةرخصلارهنىلع1876 River،

ةقرفلادئاقونيرسوكرامروجيملانًماريرقت14موييفايقلتو

ريهنوحنهجتتدونهلانمةريبكةلفاقنأبديفيةيفاشكتسالا

ةثالثبكوركلارنجلاعمكانهةكرعملالبقكلذناكو،معربلا

.مايا

392-JohnD. McDermott،1998،61ص.

393-GeorgeE. Hyde،1993،280ص.

394-RobertW. Larson،1997،203-202ص.
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"ديعبلابرغلا"ةنيفسنتمىلععامتجادقع21موييفو

FarWestنوبيجنوجلينولوكلاويريتدرفلألارنجلامض

دونهدضاتيشاوةرزجمدئاقرتساكجروجلينولوكتنانتفيللاو

،1868ةنس"دوسألاقيربإلا"ملاسملامهميعزو"ناياشلا"

يذلاو1874ةنسءادوسلالالتلايفةيفاشكتسالاةلمحلادئاقو

ميعز"بقلدونهلاهيلعقلطأف،"صوصللاقيرط"ربع

دونجللًافالخهرعشلوطببسب"ليوطلارعشلا"وأ"صوصللا

.يريتةدايقتحتةرملاهذهناكو،نييداعلا

" !!!

مثاهعامتجادونهلاىلعةلمحلاةدايقتدقعثيح"ديعبلابرغلا"ةنيفس

نلوكنلماهاربأنصحىلإاهنتمىلعريبكلانرقلاةكرعمىحرجلقن
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ةركفىلعتدمتعاةطخىلعةثالثلاةداقلانيبقافتالامت

بجياذهلو،نوبرهيسدونهلانأيهوعيمجلاىلعترطيس

هتقرفةدايقرتساكىلعناكو،مهيلعقابطإلاوبرهلانممهعنم

يتلاوونيراهدجويتلاةيدنهلاةلفاقلاةقحالموًابونجةعباسلا

ريبكلانرقلارهنلرغصألاعرفلاوحناهريسلصاوتنأعقوتي

Little Big Horn(5مقرةيعجرملاةطيرخلا)قلطييذلاو

،(15مقرةطيرخ)"ينهدلابشعلارهن"مسادونهلاهيلع

ددحتو،ةرشابمهسفنرهنلاوحنهجوتلابنوبيجويريتموقيسو

متيثيحرتساكبءاقتلالل1876ناوج/ناريزح/وينوي26موي

.دونجلاعيمجلبقنممهيلعقابطإلاوخفلايفدونهلارصح

سيلودونهلاىلعرارفلاقيرطعطقيهرتساكةمهمتناك

نوبيجهرذح،ًابونجهجوتيوهتقرفبلصفنينألبقو،مهتمجاهم

،رتساكاينألاو":رصنلاراكتحالروهتلانمحازملاهبشياميف

نل،الك":ةقيرطلاسفنبرتساكهباجأف،"انرظتنا،ًاعشجنكتال

.ةا"امهبهتاءاقلرخآاذهنوكيل،بهذو،"لعفأ

عازنلاافرط

ىلعاليلقجرعأسةيلاتلاثادحألادرسيفلاسرتسالالبق

يدنهلافرطلاو،اهدوقيناكيتلاةعباسلاةلايخلاةقرفورتساك

دقدونهلادضةلمحلايفرتساكةكراشمتناكدقف،لباقملا

لدبتساورمامكهسفنتنارغسيسيلويسيئرلانمرمأبتيغلأ

ةحيضفيفرتساكةداهشبقلعتييصخشفالخببسبهبهريغ

305-FrankHumphris،1976،16ص.
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دعبو،سيئرلليسايسلالبقتسملاىلعتضقيتلاداسفلا

ءاكبلاوعوكرلاولسوتلاتنمضترتساكاهلذبةديدعتالواحم

تحتنكلوهتداعإىلعسيئرلاةقفاومتمتيريتلارنجلامامأ

قيقحتوهرتساكمهلعجامم،ةلمحلايفهسفنيريتةرمإ

يفءاجف،دجملاراكتحاوهنودرصنلابسكوًادرفنمراصتنالا

ةعباسلاةقرفلابرحيهدونهلاىلعبرحلانإهلاوقأضعب

.306اهدحو

اهدارفأناكدقفرتساكاهداقيتلاةعباسلاةقرفلاهذهنعامأ

تاذتناكامبرو،"7هلكبرغلايفًازيهجتوًارخفرثكألا

دونهلاتلتاقاهنأفيرطلاو،"اهتقيقحنمربكأةيودمةعمس

ةيامحءابعأًاضيأتلمحو(1868)اتيشاوةرزجمتبكتراو

طبضىلإةفاضإلابيكيرمألابونجلايفنيقباسلاديبعلا

يتلانالكسكالكوكلاةباصعبغشعمقوةيبونجلاتايالولا

"ةيرحلا"يمحتتناكاهنأيأ،"مهدهطضتومهقحالتتناك

نمنييلصألاناكسلاةيرحىلعءاضقلااهيلإلكوأو،ةهجيف

.لاجملااذهيفيومدخيراتاهلنوكيسو،ىرخأةهج

،"أ"نالكلاةمظنمباهرإعمقضراعيذلارتساكناك

"وسلا"ةليبقمزهتنأاهنكميةعباسلاةلايخلاةقرفنأبىهابتي

،"دونهلانمددعيأولبلوهسلادونهلب،"أ"اهلمكأب

395-Edgarl. Stewart،1987،246و139-120ص.

397-EdwardLazarus،1999،89ص.

398-Edgarl. Stewart،1987،178ص.

.166-162ص،عجرملاسفن-ةا""

.241 ،1993 ،RalphK.Andrist

349-RichardSlotkin،1998،407ص.

3-AngieDebo،1983،238ص.

.268 ،1993 ،RalphK. Andrist- 312
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ناك1876ةنسةيدنهلاةمواقملادضةلمحلاتجرخامدنعو

اذهنكيملوزوألاديصلةلحريفمهنأنودقتعيةقرفلادارفأ

اميفىدأًارشتنمًاداقتعاناكلبدونجوأدرفبًاصاخرورغلا

نامرتفو(1854)هدونجوناتارجنملكفتحىلإقبس

رتساكةلاحيفةجيتنلاسفنىلإيدؤيسو،(1866)هدونجو

نمروباطيأنأشيجلايفيمسرلاداقتعالاناكو،ًاضيأ

بونجلاوبرغلاوقرشلانمتقلطنايتلاةثالثلاريباوطلا

ىلعرطيسو،"؟مهتميزهلهدرفمبفاك،دونهلاىلعقابطإلل

ريباوطلاتلسرأاذهلو،"؟نورفيسدونهلانأداقتعانييمسرلا

.مهرصحلتاهجلاعيمجنمةثالثلا

-Edgarl. Stewart،1987،246ص.

-|Charles M.Robinson،1996،166رص.

33-Edgarl. Stewart،1987،243ص.

-JohnD. McDermott،1998،158رص.

34-AngieDebo،1983،238ص.

-Edgarl. Stewart،1987،244-243ص.

-JohnD. McDermott،1998،159رص.

-GeorgeE. Hyde،1975،266ص.

-DavidNevin،1981،204ص.
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رثرآنانفللةعباسلاةلايخلاةقرفدئاقرتساكجنورتسمرأجروجلارنجلا

ًافلتخمًاصاخًايزهسفنلركتباهنأىتحهرورغبلارنجلافرعدقو،رليم

يفهتكراشمنميركسعلاهدجمىنب،ناديملايفيركسعلايزلانع

اهيفلتقيتلا"اتيشاو"ةرزجملهتدايقتمهاس،ةيكيرمألاةيلهألابرحلا

اهتفصبهمساناعمليف"دوسألاقيربإلا"ملاسملا"ناياشلا"ميعز
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دضكراعملاتناكامك،315دونهلادضلتاقمرهشأهتفصبو"ةكرعم"

يفاهباحصأليسايسلبقتسمءانبلةسيئرلارداصملانمماودلاىلعدونهلا

يفنوتجنفيشتنوجلينولوكلاهلواحاموهوةيكيرمألاةيسايسلاةايحلا

نورخآنويركسعهلواحامورتساكلبق319(1864)لمرلاريهنةرزجم

نملوألافصنلايفنوسكاجوردنأونوسيراهيرنهميلومايأذنمًاضيأ

لارنجلالواحيسو،ةسائرلابصنمىلإالصوناذللاورشععساتلانرقلا

ىلعةلمحلايفهتكراشمبةيسايسلاهتعمسويركسعلاهلجسمعدرتساك

رثكأيفهدجمينجنمألدبهفتحىقليسهنكلو1876ةنسيفدونهلا

ةا"7دونهلايديأىلعيكيرمألاشيجللةيودمةميزه

|Biـ315 Yenne،1986،38ص.

-JohnD. McDermott،1998،150-149رص.

-GeoffreyC. Ward،1996،292ص.

315-GeoffreyC. Ward،1996،200-199ص.

-RobertM. Utley،2002،89و87ص.

|Biـ317 Yenne،1986،39-38ص.
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يهو1876ةنسنييكيرمألادضتفلاحتيتلاولوهسلايفةسيئرلا
Iااا Iوهابارألا"و"ناياشلا"و"

"وسلا"رئاشعمضًواريبكًامجحمواقملايدنهلاعمجتلاغلب

"وسلا"و(اتوكاد)نييقرشلا"وسلا"نمو(اتوكال)نييبرغلا

318

http://blog.education.nationalgeographic.com/2012/11/20/native

/american_heritage_month
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نييبونجلاونييلامشلا"ناياشلا"ىلإةفاضإلاب(توكان)طساوألا

لئابقلاعيزوتةطيرخيفرظنلانكمي)مهريغو"وهابارألا"و

هبعتمتيذلاذوفنلاوثادحألاكلتهتطغيذلادادتمالاةفرعمل

عمجتلااذهفصُودقو،("سلاجلاروثلا"وهوربكألاميعزلا

وأ،"ةيلامشلالوهسلاخيراتيفرهظدونهللعمجتربكأهنأب

ةداعسلاوىنغلاةمقيفاوناك،"اهلكلوهسلاخيراتيف

يفىنغلالثميءيشلكنمءاينغأاوناك،مالسلاوةرفولاو

ةيربلاتالميتلادايجلاوسابللاوءاذغلاومايخلا:لوهسلا

كلذنإلوقلابمهلاحنعنيخرؤملادحأربعدقو،ةكأءاطغلاك

ءامعزلكناكو،مهتايحيففيصمظعأناكفيصلا

،"سلاجلاروثلا"ناكمهمهأنكلو،نيدوجومرابكلابرحلا

اورضحنيذلادونهلانمنايعلادوهشدحألوقيكلذيفو

عمجتلالخادةفلتخملالئابقلااوسأرتةداقكانهنإثادحألا

روثلا":ابابكنهلاميعزناكعيمجللمظعألادئاقلانكلو"

انكضعبلاانضعبعماهيفانميخيتلاةرتفلالاوط،"سلاجلا

نمفقوهنأل،هلوحعمتجنًاعيمجانك،ربكأدئاقكهيلإرظنن

لاقو،ةك"أمئاداهانفرعيتلاةيرحلاوةايحلايفانتقيرطلجأ

صاخشأكنوعمتجيلئابقلافلتخمنمءامعزلاناك":رخآ

روثلا"وهكاذوعيمجلاقوفدعيدحاوكانهناكو،نيواستم

33-JeromeA. Greene،1994،31ص.

329-Bi| Yenne،1986،157ص.

34-AngieDebo،1983،238ص.

34-GeorgeE. Hyde،1975،273ص.

323-AngieDebo،1983،238ص.

324-LeslieTillett،1976،93ص.
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لاقو،ةك"ةعمتجمتاميخملاةفاكلًاميعزناكيذلا،"سلاجلا

ىلإنوبهذياوناكًاسلجمنودقعيءامعزلاناكاملك":ثلاث

.ةك""ميظعنيدلجرناكهنأل"سلاجلاروثلا"ركسعم

تناك،اهتنمزأوةيبرغلاةراضحلاةنكمألكيفةداعلاكو

نوجلينولوكلاهفصودقف،هئادعأىدلةيبلسميعزلااذهةروص

نمظفحتملاهفقومبىهابتي،ةعمسلاعيددليدنههنأبنلوبيج

عمرشابمريغلكشبةراجتلاسرامييذلاتقولايفضيبلا

ىلعليلددوجوىفنهنإفناديريشبيليفلارنجلاامأ،تالاكولا

ىلعهنإلب،ةمواقملالئابقلاميعزوه"سلاجلاروثلا"نأ

ريغهمساوهسيئرلاهببسوماهريغهذوفنفكلذنمسكعلا

داعمةملكنيبوهنيبطلخلاو(SittingBull)يدايتعالا

(hostile)،ببسبنيمواقملانيبوهنيبجزمماعلايأرلانأو

هنألهترهشةقيقحكرديالهسفنميعزلانأو،بارطضالااذه

براحمنمرثكأًاموينكيملهنأو،اهقحتسيلءيشيألعفيمل

ًافاصوأركذنله)ة7صوصللانمةباصعدوقيهلةيمهأال

ينويهصلانايكلادضةمواقملاىلعتقلطأةهباشمةيصاقتنا

.(؟رصاعملااننمزيف

يفانهجاوتيتلا"ةيملعلا"تاليلحتلاهذهةقدىدمنايبتلو

نيعملهجتتفاهئادعأعمةيبرغلاةراضحلاتامزألك

مهصاقتناواهيفلاخمروصهيوشتليقارشتسالالاصئتسالا

ميعزلامسانأنيخرؤملادحأدروي،مهيلعءاضقلاريربتل

ذإ،هموقنيبهتناكمىلعليلدحضوأناك"سلاجلاروثلا"

.220ص،1982،نواربيد-ة3

-eronmeA. Greene54رص،1994،ل.

327-Edgarl. Stewart،1987،187ص.

326

183



(دعاقلاسوماجلاروث)وهمسالااذهلةيفرحلاهتمجرتتناك

Buffalo Bull Sitting Down،ىدلدعيروثلاناكاملو

دعبلضفملاناويحلاو،تاناويحلانيبةوقوةمكحرثكألادونهلا

ةرضاحلاىمظعلاحورلا"ىدلكلذكلضفملاناكهنإف،ناسنإلا

ىلعلادوهف"دعاقلا"وأ"سلاجلا"ريبعتامأ،"ناكملكيف

وهةلصحملايفمسالاىنعمنأىلإيدؤيامم،مئادلاثوكملا

نماذهنيأف،مهنيبًامئادثكميًاريدقتتاناويحلارثكأنوك

ميعزلانوكنكلو؟يكيرمألاشيجلادئاقل"ةيملعلا"تاجاتنتسالا

مهدضةيدنهلالئابقلاديحوتلمظعألاةادألاونييكيرماللًامواقم

يفةداعلايهامك،ةك؟ءادوسلاةمئاقلاسأرىلعهلعجاذهنإف

.برغلاةراضحيفناكمونامزلك

329ىربكلاةكرعملالبق

21مويدقعيذلاعامتجالاناكمهدونجورتساكةرداغمدعب

،"ديعبلابرغلا"ةنيفسنتمىلع1876ناوج/ناريزح/وينوي

نماهءانثأاوناعاليم30ةفاسمل23موييفهدونجعمراس

ةيولقلالامرلاوءاملاىلإةفاضإلاب،مهدايجماعطلابشعلاةلق

28اوراسيلاتلامويلايفو،مهسافنأتذآومهنويعتعجوأيتلا

،ةريصقةدمذنمهيفنيركسعمدونهلاناكًاناكماولصوواليم

.معربلارهندنعاوفقوتمويلاكلذسمشبورغدنعو

.186-185ص،عجرملاسفن-39

:كلذريغىلع

-DavidNevin،1981،220-209لص.
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ًاراثآاوأردقف،دونهلانممهمظعمو،رتساكةفاشكامأ

قلقىلإًاعيرستلوحتةريحلانكلوةيادبلايفمهتريح

ةبيرقتناكتاميخمةدعلةيلاتتمًاراثآاوظحالدقف،جاعزناو

اوكردأمهنكلو،هاجتالاسفنيفريستوضعبلااهضعبنمًادج

املو،ريبكدحاوميخملبةديدعتاميخمتسيلاهنأكلذدعب

ميخملانأهوربخأءاسمةعساتلاةعاسلايفرتساكىلإاوداع

LittleBig"ريبكلانرقلا"رهنلرغصألاعرفلاوحنًابرغهجتي

Horn،ريغصلانرقلا"وأ".

يتلاةيدنهلاةوقلامجحنمرتساكىلعتاريذحتلاتلاوت

نمكانهنأب"ةخطلملانيكسلا"هلحرصدقو،دونجلااههجاوي

نكلو،هدونجعيمجتاسدسميفصاصرلاددعقوفيامدونهلا

هيلعرطيسدقف،هبقدحملارطخلاةقيقحبعوتسيملرتساك

الطبحبصينأودونهلاىلعرصنلاقيقحتوهدحاوسجاه

،ضيرعطخبهمسافحصلابتكتوريهامجلاهلقفصتًايموق

هنممهتالفإودونهلابورهوههاشخيناكيذلاديحولاءيشلاو

تناكةفاشكلاتاريذحتلعلو،مهيلعقابطإلانمهنكمتمدعو

همسابتكوربكأهرصنناكدونهلاددعرثكاملكهنألهلةحيرم

ًافالخًايفحصالسارمهعمبحطصااذهلو،ضرعأطخب

نوكينألامتحاامأ،هسفننامريشلارنجلاشيجلادئاقرماوأل

لامتحاوهفرصنلاىلعمهدعاسينأومهحلاصيفدونهلاددع

ةعباسلاهتقرفنأبنمؤيناكرتساكنأل،طقهدنعدراوريغ

.هركذقبسامكدونهلانمددعيأةميزهاهنكمي
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،ءايفوألاهبالككضرألاىلعنيسلاجونيديرملاكهبنيطيحمدونهلا

فاشكلضفأهنأبفصويذلا"ةخطلملانيكسلا"وههنيميىلعسلاجلا

ةلمحيفهقفاريسورتساكىدللضفملاهنأويكيرمألاشيجلامدخيدنه

.330هعمتوميو1876

رتساكماقوريسلاهروباطلصاوءاسمةرشعةيداحلايفو

قبسامكف،ةرهشلاوحنهتطخنمضديدجروهتملعفبانه

مهيلعرصتنيوهدحودونهلامجاهينأدارأرتساكنإلوقلا

رصنلالجسينأديرينكيملو،هدحودجملاركتحيفهدحو

امبرءامسأيهو،كوركونوبيجويريتبناجىلإهمساب

هلتددحيتلاةطقنلاىلإرتساكلصيملاذهلو،همسايطغتس

http://en.wikipedia.org/wiki/Bloody_Knife - 339
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ًابرغعفدنا،اهلصينألبقو،نوبيجويريتعمهقافتايًفابونج

يقتليالىتحو،درفنملاموجهلابموقيلةريبكةعرسبهدونجعم

ربخهلصيملوبونجلانمتآهنأوهملعيناكيذلاكوركعم

معربلارهندنعهباقعأىلعهدروهمزه"نونجملاناصحلا"نأ

.عوبسألبق

جوفلافقوت25موينمًاحابصةيناثلاةعاسلايف

يفرتساكلسرأوريسلافنأتسامثتاعاستسةدمةحارتسالل

مونرافتنانيتفيللاةدايقبةفاشكلانمةعومجمليللاءانثأ

Varnumنكيملو،"ريغصلانرقلا"رهنيداوعالطتسال

هنوبقاريمهتفاشكناكو،رتساكتاكرحتنعنيلفاغدونهلا

نمكلذومهنوبقاريدونهلانأاوملعهتفاشكنأامك،رارمتساب

.دونجلاريسطخلوحةثيدحلارثألا

رتساكمهلسرأنيذلادونهلاةفاشكلاىأررجفلاعولطدعب

نمءيشباوعاطتساولايمأدعبىلعًابيرغًائيشكانهنأاليل

لويخعيطقربكأىلعاوفرعتينأحابصلارونةدايزبوقيقدتلا

لسرأف،ناصحفلأ20هيفناكذإمهتايحيفهودهاش

ىلإهسفنبءاجيذلارتساكىلإريذحتةلاسرمونرافتنانيتفيللا

يتلا"ةنكادلاةداجسلا"كلتىريلهتفاشكاهيلعفقييتلاةبضهلا

امراظنملابىرينأعطتسيملهنكلو،دونهلاهتفشكاهنعملكت

.ةدرجملامهنويعبهدونههآر

امدونهلانمدجنس":رتساكلهريذحت"ةخطلملانيكسلا"داعأ

لوقلابرتساكهيلعدرف،"ةثالثوأنيمويلاتقلارارمتساليفكي

يذهظحبًانمؤملارنجلاناك،"دحاوموييفمهيلعرصتننس":

Custerةعمسلاوةرهشلا Luckدونهلاددعةرثكنملعجف

يدنهميخمربكأ"هجاويلةصرفلاحنمذإهعلاطنسحىلعاليلد
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دونهلاهتفاشكتاريذحتبعوتسيملو،"ةيكيرمألاةراقلايف

،عقاولانًعادجًاديعبهبتقلحهتاحومطوهمالحأنألءاربخلا

،هكالهلةرفحتسيلوهداجمألملسدونهلاةرثكنأىريراصو

امدنعو،نوبرهيف،دونهلامجاهيسثيحةكرعملًاشطعتمناكو

املكو،مهلتقنمنكمتيسمهيلعقبطيومههوجويفقرطلادسي

نمهلوزندعبو،؟أهدجمدازوهتيصعفترا،مهالتقددعداز

ةازاومبةعرسبدعتبتدونهلانمةعومجممونرافىأرةبضهلا

كلذيفنكيملو،دونهلابورهنمهرذحيرتساكللسرافرهنلا

لمعلهعفدورتساكباصعأةراثإلريذحتلااذهنملضفأتقولا

.كالهلاىلإهدونجعيمجبيدويشئاط

همايقلبقةهباشمتاريذحتىقلتنأرتساكلقبسدقناك

نمتاريذحتلاكلتىلعهدرناكو،(1868)اتيشاوةرزجمب

يفكيامدونهلانمميلقإلالكيفدجويالهنأدونهلاددعةرثك

نكتملهدونجةايحنأامك،ة3ةعباسلاةلايخلاةقرفىلعبلغتلل

اذهنأودبيو،هداجمأءانببرمألاقلعتيامدنعهتايولوأنم

نظيحبصأف"اتيشاو"يفهققحيذلا"راصتنالاب"معُدرورغلا

.رطاخملاتغلبامهمدهشملاسفنرركيسهنأ

Ashدامرلاريهنعبنمجوفلالصواملو Creek،يذلاو

ىلإرتساكمهمسقودونجلافقوت،ونيرريهندعباميفيمس

مضيونيتنبكيردرفلينولوكلاةدايقتحتلوألا:ماسقأةثالث

روجيملاةدايقتحتيناثلاو،ًايدنج125يأايارسثالث

وهوثلاثلامسقلاامأ،ىرخأايارسثالثمضيوونيرسوكرام

33-StanleyVestal،1980،158-157ص.

332-GeoffreyC. Ward،1996،251-250ص.

.253ص،عجرملاسفن-333
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رتساكعملظو(يدنج215)ايارسسمخمضيناكفربكألا

تاهجلاىتشيفةوقلاعيزوتوهكلذنمفدهلاناكو،هسفن

.مهيلعبرهلاقيرطدسوةثالثلاماسقألانيبدونهلارصحو

. . "

نيتنبكيردرفلينولوكلا
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ونيرسوكرامروجيملا

CUSTER DIVIDESTHE SEVENTHI

٦cAWAft:%TRfrk5"1ffifRiff BAThf AntifébNsميمص-
sرمع-حCUSTER

–===FFFHال-2–ج

مويةمساحلاةكرعملالبقةعباسلاةلايخلاةقرفماسقنا:(14)مقرةطيرخ

ةك“برهلانممهعنمودونهلابةطاحإلل25/6

http://www.cr.nps.gov/history/online_books/hh/1b/hh1l1.htm - 334
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ًانيميفرحنامثنمزلانمةرتفونيرفلخرتساكرمتسا

هموجهمعديلهفلخلازيامهنأنظيونيرورخآًاقيرطكلسو

ىلعموجهلابهدعاسيسهنأدصقيرتساكهيفناكيذلاتقولايف

وحنهقيرطيفو،دونهلاىلعقابطإللىرخأةهجنمميخملا

ًادجرسدقو،دونهلاميخمىريلةلتىلعرتساكدعصميخملا

ةرغنيحىلعمهذخأيسهنأنظفليحرللنودعتسيالمهآرهنأل

انكسمأدقل"..."يظحنسحوهاذه":اخراصهتعبقبحولو

ظحلانإلوقلابدعباميفنييفحصلادحأقلعيو،"ةرملاهذهمهب

امأ،"ًايركسعًازاجنإنيتسلابحاصنعمويلاكلذيفىلخت

وهلسرأو،مهتقيرطىلعةايحلانوعدوياوناكفدونهلاهتفاشك

،نيتنب":اهيفلوقيكوكهنواعماهبتكيدنجعمةلاسرنيتنبل

."رئاخذلارضحأ،عرسأ،ةريبكةيرق

Benteen

Come on. BigVillage.

Bequick. Bringpacks.

W/. W.(Cooke

P.S.Bring Packs.

335-JenniferandMartin Tucker،1996،49ص.

.49ص،عجرملاسفن-335
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يفولجعىلعكوكمايلوهنواعماهبتكيتلاونيتنبىلإرتساكةلاسر

نيتنبطخبنومضمللحضوأةباتكىلعألا
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هلصأ،نيتنبىلإةلاسرلابتكيذلارتساكدعاسمكوكمايلوتنانيتفيللا

.ادنكنم
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نيذلاءايحألارخآناكونيتنبىلإرتساكةلاسرلمح،ينيترامينافويج

هدونجنمًايحرتساكاودهاش

هنعلصفناو،هدونجنمرتساكىأرنمرخآوهنترامناك

ىأرهنأبدافأدقو،(15مقرةطيرخلا)يرحسلاليذلاريهندنع

بيصأهنأىتح،لاغدألانيبنمنيتهجنمهنومجاهيدونهلا

قبيملكلذدعبرتساكعمريسلااولمكأنيذلالكو،هسفنوه

.طبضلابثدحاذاملوقيلةايحلاديقىلعدحاومهنم
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ةكرعملا

ربعدقفهفلخلازيالرتساكنأنظيناكيذلاونيرنعامأ

رهنلاعطقوةعرسبريبكلانرقلارهنلرغصألاعرفلايداو

ىأرلايمأةثالثبهلصينألبقنكلو،ميخملاوحنهجوتو

ًادجريبكددعاهنمرهظنأثبليملرابغلانمةمخضةباحس

،"7هآرىتحوأههجاونأهلقبسيملدونهلانيبراحملانم

ًافوقولاتقلاولجرتلابهدونجلًارمأردصأدقفهكابترامغربو

عجارتلاودايجةعبرأعمجبعباريدنجلكرمأومادقألاىلع

هلاجرنملجرلكنيبلصفيًايعافدًاطخنّوكو،راجشألاوحن

.نيديعباولازامدونهلاوةوقبرانلااوقلطأدونجلانكلو،مادقأ9

مهئافلحنمةفاشكلاباحسنابًاءوسدونجلاعضودادزا

مهءافلحو"وسلا"دعاساممرسيألامهحانجفاشكناودونهلا

نيذلادونجلاىلعفافتلالاةلواحموبنجلاكلذماحتقاىلع

بارتقالاباوءدبوةهجنمرثكأنممهيلعنارينلالويستقفدت

ةجيتنو،مهنيبتاباصإلاصرفنمدازاممضعبلامهضعبنم

نكلو،ةباغلاوحنعجارتلابونيررمأمهنيبداسيذلاكابترالل

فقوتلاةجردسأيلاهبلصومهضعبو،هوعمسيملهدونجضعب

.بارتقالانمديزمىلعدونهلاعجشاممرانلاقالطإنع

لاعشإبدونهلاناعتسادقف،لضفأةباغلايفلاحلانكيملو

مثاهئاطغتحتنوفحزياوناكو،دونجلاةرصاحملاهيفنارينلا

ونيردعتساانهو،نوبحسنيودونجلاىلعرانلانوقلطيونوفقي

337-FrankHumphris،1976،24ص.
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ىلعباضهلاوحنةباغلانمباحسنالابديدجرمأرادصإل

.رهنلانمىرخألاةفضلا

ةازاومباوراسوةباغلاجراخةعرسىصقأبدونجلاقلطنا

رهنلااوربعباضهللةهجاوملاةطقنلاىلإاولصوامدنعورهنلا

مهضعباوبحسومهكاردإيفاوحجندقللبمهتدراطمنعءالؤه

ىلإدونجلالصواملو،رهنلايفمهوقرغأومهدايجقوفنم

ةديدشاهنوكلكلذيفمهعيمجحجنيملاهقلستاولواحوباضهلا

فلخلاىلإتدترااهقلستدايجلاضعبلواحاملورادحنالا

يههذهنكتملفةمقلاىلإلوصولايفاوحجننيذلاامأ

ىلإلوصولايفتحجندونهلانمةعومجمنألمهبعاتمةياهن

ءانثألاهذهيفو،ةفاثكبرانلامهيلعتقلطأوةطيحملاباضهلا

.ءادنلاًايبلمكرحتيملًادحأنكلو،ةراشإلامهيطعيرتساك

ةيلمعدعبةبضهلاىلإنيتنبلصوةعاسفصندعب

هيقلتدعبو،ًادحاوًايدنهدجينأنوداهبماقيتلافاشكتسالا

فقومنمًارورسمونيرنكيملو،هركذقبسامكرتساكةلاسر

همعديلهتدجنيفنوكيسهنأتقولالاوطدقتعيناكهنألرتساك

يفءاقبلاىلعرصأو،ًارثأهلدجيملهنكلوموجهلاعوقوروف

عيمجلاناكو،تادادمإلالصتىتحكرحتلامدعوهناكم

نيتنبفقوتبو،ةظحلةيأيفًايدنهًاموجهذنتقونوعقوتي

يفهتدعاسملرخآألامتحارتساكدقف،ونيرلاجرةدعاسمل

.اهيفهسفنرشحيتلاةطرولا
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،نيتنبىلإهتلاسريفبلطامكرتساكوحندونجلاكرحتيمل

اوقبطيمل،ديعبنمصاصرلاقالطإتوصمهعامسمغرو

ىلإهجوتلادونجلاىلعرماوألابايغيفهنأبةيركسعلاةدعاقلا

نمريوساموتوهريغصطباضماقف،رانلاقالطإثيح

نودفقوملانمققحتللمامألاىلإهتيرسةدايقبةعومجملا

ميخملاةيؤرنمةعفترمةطقننمنكمتو،نذإلاىلعهلوصح

رابغلانمبحسىوسريملو،رتساكريملهنكلويدنهلا

.اهتياهنيفةكرعملاتناكثيحناخدلاو

كردينيتنبأدبوءانثألاهذهيفريوةيرسدونجلاةيقبقحل

بحسوةيدنهةميخ1800ىأرنيحهتقيقحىلعفقوملا

ونيرونيتنبدونجعمجتدونهلاىأراملو،ناخدلاورابغلا

دونجلاعجارتف،مهيلعنارينلاقالطإباوءدبومههاجتاباوكرحت

،ًاضيأىحرجلاوىلتقلانمًاددعمهءارونيفلخمةبضهوحن

الإهفقويملوتاعاسثالثلاتقلارمتساةديدجلاةبضهلاىلعو

.مالظلالولح

دحأال،دونجلانيبةريحلاوفوخلانموجداسليللالاوطو

،هلعفتبلجحبإيذلاامو،ثدحيسيذلاامو،ثدحاذاميردب

نوشيعيميخملانمةرداصلاتاوصألاوثادحألاروطتمهلعجو

ةمخضلانارينلامامأصقرتًاماسجأاوأردقف،ًافيخمًاسوباك

اذه)رصنديشانأاهبحاصتةعيرسلوبطقدتاوصأاوعمسو

اماذهو)ىلتقلاىلعبيحنوحاونو(؟؟؟نيئطخمدونجلاهنظام

ةريرعشقلامهتباصأفدرابلاليللاءاوههلمح(33"طقفدونهلاهلعف

338-eromeA.Greene54ص،1993،ل.

-AngieDebo،1983،239ص.

333-JeromeA. Greene،1994،46ص.
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ولةمداقلاةليللايفدهشملااذهرركتينأنكميذإبعرلاو

."ًاضيأمهمهيلعءاضقلاومهتميزهنمدونهلانكمت

؟طبضلابىرجيذلاامف

،مهنودراطيدونجلانأةليوطةدمذنمنوملعيدونهلاناك

هلاقاماذه،كلذنماونكمتوللاتقلانوديرياونوكيملمهنكلو

ىطعأمهميخمىلعونيرمجهامدنعو،دعباميف"سلاجلاروثلا"

One"دحاوروث"هتخأنبالهعردميعزلا Bullنأهرمأو

اروث"نكلو،كلذيفاوبغرنإدونجلاعمضوافتلالواحي

نيبراحملاعمهجتافضوافتلايفنيبغارريغمهنأدجو"ادحاو

وه"ةرارم"ميعزلاناكو،دونجلاىلعنارينلادروعمجتلل

ةهجلانمرتساكموجههيفأدبيذلاتقولايفهتيلعافلشو

.ميخمللىرخألا

349-Edgarl. Stewart،1987،421-420ص.
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1

اي"".1::رمي

.ل-13)الالالالمسمساو.يزكرملا

. . "

----- اي. -------نيتيلاتيب..ة:يريامن-:: . - -------

1884 "ةنسيف"دحاوروث"هتخانباعم"سلاجلاروثلا
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.(WhiteBu11 (TatankaSkaي(TatankaWajina)11أLeftto right OneBu

Both onlylivingimephews of SittingBul1 - Little Eagle S.D. July 28th, 1g34

1934 "ةنسيف"سلاجلاروثلا"تخأانبا"ضيبألاروثل"و"دحاوروث

يفنيتنبلهجوتوهنع،نترام،رتساكلوسرلصفناامدعبو

/ناريزح/وينوي25موينمًارصعةثلاثلاةعاسلايلاوح

،ىربكلاةيرقلانعنيعفادملادونهلاموجهلضرعتيهآر،ناوج

يفكلذدعبرتساكهكلسيذلاقيرطلانعنيقيكانهسيلو

ةطيرخلاىلعنارهظينالامتحاكانهو،ةيرقلاوحنهقيرط

.ةكرعملاضرأوحنههجوتنيبتيثيح
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اوذخألب،ميخملامحتقيورهنلاربعيلرتساكدونهلارظتنيمل

،تاهجلاعيمجنمهباوطاحأورهنلااوربعوةردابملامامز

نمنيتئملباقمف،ةريبكدادعأبدونجلانوقوفيةيادبلاذنماوناكو

.لوألاموجهلايفدونهلانمفلأكانهناكدونجلا

اهيفنوكيةلتوحندوعصلاوهتاعافدميظنترتساكلواح

نيتقرفعضوبةلتلاوحنباحسناةيلمعبترو،لضفأهعقوم

.ةلتلاكلتوحنةمدقملاوهداقودونهلاليطعتلهترخؤميف

تناكيتلاونيردصةيلمعدوقي"ةرارم"ناكءانثألاهذهيف

هوحنهجوتميخملايفصاصرلاقالطإعمساملو،اهتياهنيف

"نونجملاناصحلا"امأ،ةرخؤملانمرتساكىلعموجهلاداقو

ةهجلانمنكلو،اهيلعدعصيرتساكناكيتلاةلتلادعصدقف

دونجلاىلعموجهلاداقو،فلخلانم"ةرارم"موجهلةلباقملا

دقو،ةهجلاسفننم"ناياشلا"داقيذلا"نارمق"عمةمدقملانم

ةرخؤميفنيتقرفلاىدحإقحسنم"ةرارم"وبراحمنكمت

ًاعضوذختيهيفرتساكناكيذلاتقولايفلماكلابرتساك

"نونجملاناصحلا"عمهكابتشايفةلتلاسأرىلعلضفأ

ةرخؤمنعةعفادملاةيناثلاةقرفلاحايتجامتمث،هيبراحمو

.رتساك

اذهمامأرصنلابرتساكللمأىندأكانهنكيملعبطلابو

لارنجلاححصلهمولعملانمسيلو،حساكلايددعلاقوفتلا

ىلعةعباسلاةقرفلادونجةردقنعةريهشلاهتيرظنهلتقملبق

،ةيرحسلاهتاردقبنمؤيلظهنأمأدونهلانمددعيأةميزه

دونهلاتابرضتحتةدكؤمتناكهتميزهنإفلاحلكىلعو

داقوفقوملا"نونجملاناصحلا"مسحةياهنلايفو،ةرمتسملا

ديقىلعمهنمدحأقبيملفمهلكدونجلاهيفحستكاًاقعاصًاموجه
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هتخأجوزو،ساموتونطسوب،رتساكاقيقشمهنمو،ةايحلا

برهلامهلولفتلواحو،ديريرنههتخأنباونوهلاكسميج

عيمجلاباوقحلدونهلانكلورهنلافافضىلعراجشألاهاجتاب

.مهولتقو

. " .
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اهماسقنادعبةعباسلاةقرفلاماسقألةيركسعلاتاكرحتلا:(15)مقرةطيرخ

مويىربكلاةكرعملاعالدناوةداضملادونهلاتامجهىلإتدأيتلاو

3411876/6/25

341-BenjaminCapps،1981،223ص.
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ةأفانلالال1870NB...............معدبمسيسيس----

دعبةيركسعلاتايلمعلاريسلىرخأةطيرخيهو:(16)مقرةطيرخ

قالمعلايدنهلاميخملااهيفودبيوضعبلااهضعبنعرتسلكتاوقلاصفنا

34كاهتادايقوهنعةعفادملاتاوقلاهنمتجرخفيكوليصفتلاب

342-FrankHumphris،1976،53-52ص.
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نونانفلااهليختامكةكرعملاروصتةينفتاحول
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تعقوثيحميقأيذلايراكذتلابصنلاوةكرعملاعقومنمدهاشم

دونجلاطوقسعقاوموةريخألاةهجاوملا

----------------------
.ايق:Rي

...13::

فلأللكظلكتتالئلتفلكشلشفلا

207



208



ةكرعملانع"سلاجلاروثلا"ةداهش

عرفلادنعىربكلاةكرعملاعوقوىلعماعنمرثكأدعب

عمةلباقمءارجإبنييفحصلادحأماق،ريبكلانرقلارهنلريغصلا

دافأةلباقملايفو،هعابتأعمأجلثيحادنكيف"سلاجلاروثلا"

ةريثكةلئسأنعباجأوةكرعملايفهرودنعتامولعمبميعزلا

:؟؟؟؟؟؟؟ريبكلامويلاكلذنعةديدعتاماهفتساعضوامم

لارنجلابقلوه)؟"ليوطلارعشلا"ميعزلافرعتله:س"

.(دونهلادنعرتساك

.ال:ج

؟طقهرتمل؟اذام:س

.هنوفرعينيريثكنيرخآءامعزنكلو،ال:ج

:يفدروامعمجرتمراوحلااذه-ة؟3

-LeslieTi|ett،1976،72-66رص.
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؟هنعكتركفيهام:س

.ًاميظعًابراحمناك:ج

؟ًاعاجشناكله:س

.ًايوقًاميعزناك:ج

تيوُردقف،هفرعأنأىنمتأءيشكانه،ينربخأ،نألاو:س

،"ليوطلارعشلا"ميعزلاهيفلتُقيذلالاتقلانعةريثكبيذاكأ

ةقيقحلاربخيلةكرعملانمدحأعجريملو،يلًاقيدصناكدقل

ءامعزلاوملعتتنأفكانهتنأتنكدقل،لاتقلانعوأهنع

.ةقيقحلا،ةبذاكلاةنسلألاهلقتملامعمسأنأديرأ،نوملعي

.ديجاذه:ج

ةكرعملاضرألةطيرختمسرانهو":انهيفحصلالوقي

ءامسألاهلتحرشو،"سلاجلاروثلا"يتبكردنعاهتعضوو

.مستباف،اهيلعتالاحلاو

.انمزُهاننأدقتعنانك:ج

؟أددعمكنوقوفياوناكدونجلانأمتننظله،معن:س

.الةياهنلايفو،معنليلقدعبنكلو،ةيادبلايفسيل:ج

مجوهيذلايدنهلاميخملاناكنيأ،لاتقلانعينربخأ:س

.ألوأ

اهربعيتلاةقطنملاىلإةطيرخلاىلعراشأو)انه:ج

.(ونير

؟كلذناكمويلانمتقويأيف:س

هيفنوكتيذلاتقولانمًابيرقتنيتعاسدعبكلذناك:ج

.ءامسلاطسوسمشلا

؟كيبراحمدضكانهناكيذلاضيبألاميعزلاوهنم:س
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بقلملارتساكنأنودقتعيدونهلاناك)ليوطلارعشلا:ج

وحنهودصاملو،ونيرموجهبماقيذلاوهليوطلارعشلاب

ملو،ىرخأةيحاننمميخملاًاضيأوهمجاهوفتلاةبضهلا

.(نالصفنمنيموجهلانأنوملعياونوكي

.دئاقلاوهناكليوطلارعشلا:ج

.هرتملكنكلو:س

.طقهرأمليننإتلقدقل:ج

؟ءامعزلانرمدحأهآرله:ىردل

نكلو،(ونيرموجهأدبثيحدحأهريمليأ)انهسيل:ج

هدصمتورتساكهنممجاهيذلاناكملاىلإهديبراشأو)كانه

.(ريغصلانرقللةيلامشلاةفضلاىلع

؟ةطيرخلانمنميألابناجلاىلع

.هيبراحمدوقييذلاوهميعزلا:ج

؟ةطيرخللنميألابناجلاىلعديدشلاتقكانهناكله:س

.يلحرشا

تنك،(هيديعفرواذهسلاجلاروثلالاق)كلذكناك:ج

رعشلا:نيلئاقيوحنبابشلاضعبىرجو،يتميخيفًايقلتسم

:تلق،ميخملايفرانلانوقلطيمهنإ،ضهنا،ميخملايفليوطلا

.يتميخنمتجرخوتزفقو،ًانسح

؟كتميختناكنيأ:س

.(بابكنهلامايخةعومجمىلإراشأو)يموقعم،انه:ج

نمىنميلاةيحانلاىلعتمتىلوألاةمجهلافنذإ:س

؟ابابكنهلاميخمىلعةطيرخلا
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.معل:ج

؟اهؤالخإمتيتلامايخلاتناكانهله:س

.برهلاباوعرسألافطألاوءاسنلاوزئاجعلا:ج

؟ميخمللرخألافرطلاوحن:س

اوكرتوجنوكينيملاةريشعلافطأوءاسنضعبو،معن:ج

.موجهلاءدبدنعًاضيأمهمايخ

؟ةيادبلايفمتبحسناله:س

؟نيبراحملاينعتله:ج

.نوبراحملا،معن:س

رعشلا،باحسناللالتقولابسكلنكلو،انعجارت،هوأ:ج

بحسنملاوهةقيقحلايفونيرناك)بحسنايذلاوهليوطلا

ةباغلايفانههوبراحيموقو،(رتساكليوطلارعشلاسيلو

ربععجارتمث(هيلإونيردونهلاعفديتلاراجشألاىلإراشأو)

باضهللونيرباحسناطخىلعًاعبصإعضوو)قيرطلااذه

.(ةيلامشلا

يذلاورجشلادنعكموقهلتاقيذلانأدقتعتتنأفنذإ:س

؟ليوطلارعشلاوهباضهلاىلإكلذدعببحسنا

.عبطلاب:ج

باحسنادعبديدشلاتقعقوله؟كلذدعبثدحاذام:س

؟باضهلاىلإدونهلا

.ناكملاكلذيفالو،تقولاكلذيفسيل:ج

؟نذإنيأف:س

هيلإلصويذلاناكملاىلإسلاجلاروثلاراشأو)انه:ج

دعبديدشلالاتقلاناكانه(:فاضأو،رهنلاىلعفرشأورتساك

اذهذخأ،باضهلاىلإليوطلارعشلابحسنانأدعب،كلذ
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(ةطيرخلاىلعرتساكريسقيرطىلإهعبصإبراشأو)قيرطلا

.انهانتميزهلواحيلءاجو

:اهوحنرتساكمدقتيتلاةطقنلاىلإريشأانأوهتلأسو):س

.(؟انهلاتقلاأدباملثدحاذام

س-.ميحج:ج

؟افينعألتقينعتكنأدقتعأ:س

.نيطايشلانًمافلأينعأانأ:ج

؟ةرتفلاهذهيفتهبنتاهلكةيرقلانأدبال:س

لحنلاكصاصرلاوةقلحملارويطلالثمءاسنلاتناك:ج

.نانطلا

نميألابناجلاىلعلوألاموجهلاعقوامدنعهنإتلق:س

ءاسنلاوزئاجعلاهجتا،(ونيرموجهينعي)ةطيرخلانم

عقوامدنعاولعفاذامف،راسيلاىلإيداولاوحنةعرسبلافطألاو

؟مهتهجىلعموجهلا

هعباصأعضوو)كانهوانه،نيميلاوحناوعرسأ:ج

.("ةكورتملامايخلا"ةملكىلعءارمسلا

؟نوبراحملاعرسأنيأىلإو:س

.ريبكلالاتقلا،لاتقلاىلإاوعرسأ:ج

ىنميلاةهجلاىلعلوألالاتقلادعبورهظلادعبفنذإ:س

عجر،ةطيرخللىرسيلاةهجلاىلعلاتقلاةيادبدعبوةطيرخلل

وحننولتاقملاعرسأوىنميلاةهجلاىلإةيناثلافطألاوءاسنلا

؟تلقامك،ريبكلالاتقلا

.معن:ج

يفنيبراحملاضعبقبيملاذامل؟اذهثدحاذاملو:س

ملأ،ةطيرخلانيميدنعباضهلاىلعنينصحملاكئلوأةهجاوم

213



ضعبءاقبإنأنويبرحلامكؤامعزركفيملأ؟مهمكلذنأاوركفت

تانيصحتلاكلتىلإاوبحسنانيذلادونجلاةلتاقملانهمكبابش

؟(ونيردونجدصقي)

.ال:ج

.تنأتيسندقل:ج

؟فيك:س

اهكرتدونجلانمطقفةريغصةعومجمنأتيسندقل:ج

وحنهعمةيبلاغلاذخأدقو،باضهلاكلتىلعليوطلارعشلا

دنعًائطاخًاداقتعااذهناك)راسيلاىلعانهريبكلالاتقلا

.(دونهلا

ىلعتانيصحتلايفلاتقللاوكرُتدونجكانهنكيملنذإ:س

؟ىنميلاباضهلا

نكيملو،مهتهجاومنهنكميءاسنلا،يفكياذهو،تلقدقل:ج

.لافطألاوءاسنلاىوسرصعلاكلذيفمهمامأ

نمضت"سلاجلاروثلل"فيخملاديكأتلااذه:يفحصلالوقي)

نأىلعديكأتلادحغلبيذلاو،ونيرلةعاظفتاماهتالارثكأ

باضهلاىلعيقب،هباحسناوهتميزهوهموجهبهمايقدعبونير

تقولاكلذيفناكيذلارتساكلارنجلاموجهنعثحبنود

،ًاثبعبقرتيذلاو،لامشلانمميخملاةرخؤميفهناسرفعم

.(هظحةلقلايف

لاتقاهدنععقويتلاةقرفلاتماقله،دعبو،نسح:س

؟لاتقلاب،فينع
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انبابشنمريثك،اولتاقدقل(ةيناث"سلاجلاروثلا"مستبا):ج

كرُتةدحاوةيكيرمأةأرماكانهلهنكلو،انمايخنماودقف

؟مويلاكلذةصقربخيلًايحدحاويكيرمأكرُتله؟ايحاهجوز

؟موجهلاأدبفيكف،ال:س

؟ةفجترملاقاروألاتاذراجشألاينعتله:س

.معن:ج

يعافالايبرغلاميلقإلاءازجأضعبيفاهنومسيمهنإ:س

روحلااهنومسيةيقرشلاءازجألايفو،ةماسلاةريغصلا

،ةرمهتلباقريبكضيبأميعزتاملكلاهذهلاقدقل؟اذام:ج

رعشلا"دونجناكاذكه،زتهتراجشأ،يضفلاجارجرلاروحلا

."ليوطلا

نمفوخلانمنوفجترياوناكمهنأينعتالكنكلو:س

؟كموق

.ًادجنيبعتم،نيبعتماوناكو،ًاناعجشاوناكدقل:ج

ةيقبكلذكماقو،يسلجمنمانأتمقو،"سلاجلاروثلا"ماق)

(لازتخالابتاكالإ،ةفرغلايفنسلاجلا

اولتُقكموق(:ىنميلاهديدميوهو"سلجلاروثلا"لاق):ج

عماوءاجنيذلالاجرلاكئلوأ،ىتوملانعبيذاكألوقأالانأو

تناكمهدايجاوداقامدنع،اولتاقلاجرلضفأ"ليوطلارعشلا"

اوعيطتسيملاهنعاولجرتامدنعو،نيبعتممهاوناكو،ةبعتم

امكًاباهذوةئيجنوحنرتياوناك،مهمادقأىلعتابثبفوقولا

يفورسلاراجشأعورفكاوناك،بابشلانمًادجريثكينربخأ
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،هتيقدنبنزوريثأتتحتليامتيناكمهضعب،ةيوقلاةفصاعلا

دقانميخمناكتقولااذهيفو،لاحلايفلاتقلااوءدبمهنكلو

قلطأدقل،مهتهجاوملنيبراحملانمريثككانهناكوهبنت

،ةنزخملاقدانبلابمهيلعانددرو،ةربإلاقدانبنمرانلادونجلا

برضو)كلذكلاحلاناك،(ًاروطترثكألا)ةيراركتلاقدانبلا

ةعيرستابرضضعببامهضعبهيدييتحار"سلاجلاروثلا"

صاصرلابدونجلاانبابشرطمأو،(تاقلطلالباوةعرسبةفيفخو

.عجارتلاىلعمهوربجأورهنلادنع

؟كلذدعبو:س

.مهسفنأبمهفوفصاولختواوعفدناكلذدعبو:ج

؟كلذدعبو:س

.هباوموقيلًاريبكًارودمهمامأنأاودجوكلذدعبو:ج

رعشلا"ةميزهناكمإبتقولاكلذيفكشكانهناكله:س

؟المأ،"ليوطلا

لفسألاوحنتهجتايننأدحىلإ،ريبككشكانهناك:ج

مايخلاعمجبءاسنلارمأل(ةطيرخلاىلإىرخأةرمراشأو)

.ليحرللدادعتسالاو

لاتقلاأدبامدنعةعرسلاهذهبوكلذبموقتتنكدقفنذإ:س

؟العف

.معن:عك

؟هيفلخدتملو،كسفنبريبكلالاتقلاةيقبدهشتملكنأيأ:س

.نيبراحملانمهنعتعمسينكلو،ال:ج

رعشلا"ةهجاوميفرهنلاكيبراحمعومجتربعامل:س

؟هتمدقميفًاسأرهتمجاهماولواحله،اولعفاذام،"ليوطلا
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لضفألانمهنأاودجوكلذدعبنكلو،معنةيادبلايف:ج

،هلوحتاهجلاعيمجباوطاحأومهسفنأاومظنف،هلوحفافتلالا

.هفلخنمالإ

؟هتحنجأباوطيحيلتقولانماوجاتحامك:س

راشأو)انهىلإانهنمكرحتتلسمشلاتجاتحاامك:ج

فصنيفسمشلاهعنصتيذلالظلاريغتىلإ"سلاجلاروثلا"

نيقهرماوناكدقل،دونجلادنعتناكةلكشملا،(ًابيرقتةعاس

،مهفادهأديدحتنماونكمتيملفًاريثكمهتجعزأمهلويخو،ًادج

،نوتوميونوطقسيونوفقيمهتكرتومهنمتبرهمهلويخضعبو

نمربكأًادادعأهجاويهنأ،لارنجلا،"ليوطلارعشلا"دجواملو

،هنكميناكاملضفأعنص،هتحنجأنمددهمهنأو،هدونجددع

نولتاقي،اوعجارتدونجلالك،عجارتلابًارمأاذهناك،قوبلاخفن

،ةيفاكلاةعرسلابرانلاقالطإمهتعاطتسابنكيمل،نوطقسيو

وأنيترم"سلاجلاروثلا"قفصو)مهلثمنكيملانلاحنكلو

فئاذقتناكيتلاةيرارمتسالاوةعرسلاحضويلةيناثلايفثالث

مل،(اهنولمحييتلارتسشنوويرنهقدانبنمامهبرمهنتدونهلا

,نارينلاهذهلثمةهجاوميفدومصلادونجلاةعاطتسابنكي

رعشلا"ماقله؟ةيبرحلانونفلاضعبترهظله:س

امكمهعجارتءانثأىضوفلاترهظمأهدونجبيترتب"ليوطلا

؟طقفمهسفنأذاقنإلنولتاقيمهنأو

ناكيذلانأدبال،ديعبدحىلإديجبيترتباوظفتحادقل:ج

اوماقويداولااوربعدقل،ميظعميعزةرتفلاكلتلاوطمهدوقي

،ديعبدحىلإةحيحصةطيرخلا،ىلعأةطقنىلعةديدجةفقوب

دقتعأ،اولتقُينألبقاولتاقوضيبلالاجرلافقونيأحضوتاهنإ

نرقلا"رهنقوفراسيلاىلعانهاوفقومهنأحيحصلانأ
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ةيقبلانًعاديعبانهاهجاردتسامتةدحاوةقرف،ًاسأر"ريغصلا

ناكملاوهةطيرخلاىلعددحملاناكملا،نيريثكلالتقمتكانهو

.عيمجلاهيفلتُقيذلا

؟ةياهنلاىتحلاتقلابدونجلاعيمجرمتساله:س

نميأيفءانبجكانهنكيمل،يموقهدهاشنملك:ج

.نيفرطلا

لاتقلااذهرمتسامكف،رمألااذهبريكفتلانكميال؟ءانبج:س

؟ريبكلا

لبقسمشلاعقومىلإراشأو)كانهسمشلاتناك:ج

.(نيتعاسببورغلا

؟تاعاسثالثريبكلالاتقلارمتسادقلنذإ:س

.بورغللسمشلاهتقرغتسايذلاتقولارثكأ:ج

؟تقولامظعم"ليوطلارعشلا"ناكنيأ:س

الإهدهاشًادحأدجأنأعطتسأمل،يموقعمتملكتدقل:ج

هرعش،قباسلايفناكامكاليوطهرعشنكيمل،ليلقبهتوملبق

،(ةحزامةكرحيفهيعبصإبيتهبجسملو)كرعشلثمناك

.عيقصلايتأيامدنعبشعلانولكناكهنولنكلو،ًاريصقناك

ىلعتامله؟تامفيككموقنمدحأنمتعمسله:س

؟هداوجرهظ

.هداوجرهظىلعدحأتميمل،الك:ج

؟نيلجرتماوناكعيمجلا:س

.معن:ج

؟"ليوطلارعشلا"،رتساكو:س

لاجرلانمًادجريثككانهناكهنأتمهفدقل،نسح:ج

رارمتساءانثأو،رخألتقونمهنأو،ةكرعملايفناعجشلا
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،مهسفنأةدعاسماوعيطتسيمل،ريزانخلاكنولتقُياوناك،لاتقلا

رعشلا"نأدقتعأو،نوطقاستيطابضلاناكدحاودعبًادحاوو

،(طقسثيح)ناكملااذهىلإناكملااذهنملزن"ليوطلا

ةطقنلاىلعهنإليقدقللاحلكىلعو،ًادكأتمتسلينكلو

،ةريخألاةفقولاتثدحوريخألالاتقلااهيفىرجيتلاةريخألا

اهلبانسعيمجتطقاستحمقلانمةمزحك"ليوطلارعشلا"فقو

.اهلوح

؟حورجريغب:س

.ال:ج

؟هبناجىلإاوفقونيذلاددعمك:س

.ليلق:ج

؟طقسىتم:س

.كحضو،طقسامدنعالجرلتقدقل:ج

؟خرصهنأينعت:س

.ةريخألاهتصاصرقلطأدقل،كحضدقل،ال:ج

؟ةريغصلاهتيقدنبنم:س

.سدسمنم،ال:ج

؟هطوقسدعبةيناثفقوله:س

هسدسمنكلو،ةيناثرانلاقالطإلواحوهيديىلعفقو:ج

.لمعيمل

؟طقسامدنعًافقاورخآلجرناكله:س

تامهنكلو،رمألايفاملكاذه،ًاعكارناكدحاولجر:ج

ًاديعب،ةبضهلاىلع،ًاديعبناككلذلك،"ليوطلارعشلا"لبق

يهو،هنعتربخأينكلو،كلذرأملانأ،"وسلا"ميخمنع

.ةقيقحلا
مهم
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؟"ليوطلارعشلا"سأرةورفعزنُتملأ:س

.هسأرةورفيموقدريمل،ال:ج

؟اذامل:س

.ًاريبكًاميعزناكهنإكلتلقدقل:ج

تقويأيفتدقتعاله:(لاؤسلاىلعتررصأو):س

؟هيفنومزهُيفوسكموقنألاتقلاعوقوءانثأ

عيمجتءاسنلانمتبلط،كتربخأامك،امتقويف:ج

موجهلاعقوثيحميخملانيميوحنتهجتاكلذدعبو،مايخلا

(يتريشع)ءاسنتناكثيحهتياهنلصأنألبقنكلو،لوألا

نمتايرخأءاسنونهلافطأووجنوكينيملا(ةريشع)وابابكنهلا

باشبراحمينكردأ,الالغوألا(ةريشع)و"ناياشلا"(ةليبق)

،ميخملاةرداغمنمةدئافال:لاقوينادانولاتقلانمهوتلءاج

كلذدعببهذأملوتفقوتاذهلو،اولتُقضيبلالاجرلاعيمج

.نيدئاعلانيبراحملاتلباقدعباميفو،تدعو

نودجاوتمنوبراحمكانهنكيملأ،ءانثلاهذهيفنكلو:س

لافطألاوءاسنلاريغدحأكرتُيملأ؟ميخمللنميألافرطلاىلع

دحأكانهنكيملأ؟ميخملانمفرطلاكلذةسارحلازئاجعلاو

؟قوفتانيصحتلايفنيدجاوتملادونجلادضعافدللدعتسم

،هاجتالاكلذيفنيبراحملاةعاضإلةجاحكانهنكيمل:ج

اممهنأملعنانكو،تانيصحتلاكلتيفدونجلانمةلقكانهناك

."روهظلاىلعنوءرجيلاوناك

"دحاوروث"ةداهشيفءاجدقو"سلاجلاروثلا"ةداهشتهتنا

:ةكرعملايفميعزلارودنعثيدحلانمديزم

ةصقرءانثأو،لويخلاهيفنمستيذلاوهتقولاناك"

ضرعمايأةرشعلبقمعربلاريهندنعاهانمقأيتلاسمشلا
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حورلا)اكناتنكاولهدسجنمةعطقةئام"سلاجلاروثلا"يلاخ

نوعقيناذآالبضيبدونجلايؤرىقلتو(قلاخلاوأىمظعلا

ميظعرصنبًادعوتناكايؤرلانأينربخأدقل،ميخملالخاد

وهو–"يدامرلابلعثلا"انمزهمايأةثالثدعب،ًابيرقيتأيس

ًارصننإلاقيلاخنكلو،معربلاىلعلاتقيف-كوركلارنجلا

.يتأيسربكأ

روثلا"بهذ،"ليوطلارعشلا"عملاتقللةقباسلاةليللايف

مويلايراكذتلابصنلااهيلعفقييتلاةمقلاىلإ"سلاجلا

ثادحألاملعيلىلصمث،دعرلاةدوشنأدشنأدقل،(1938)

وهوعفترمتوصبعرضتهنأدعباميفينربخأامكو،ةيتألا

.ة44"أئلتممًانويلغلمحي

ةعومجمدراطيوهو"دحاوروث""سلاجلاروثلا"ىأراملو

نوشيعيمهكرتا،نوبهذيمهكرتا":هللاقمهلتقيلدونجلانم

،دونجلابلتقلارعتسااملو،"لاتقلااذهنعةقيقحلااوكحيل

ًاعيمجمهئانفإىلعنوبراحملارصأوةموزهمةلقمهنمتيقبو

،ءايحأءاقبلانولواحيدونجلاءالؤه،اذهيفكي":مهلميعزلالاق

شيجانلفحزيسًاعيمجمهومتلتقاذإ،نوبهذيمهوعد

.3451اربكأ

مهنكلودونجلابلسنمهموقرذحدق"سلاجلاروثلا"ناكو

:الئاقمهبناف،مهجورسومهسارفأاوعمجوهتحيصناولمهأ

تاكلتمملمئادقوتيفنوحبصتس،هتلقاملمكلاثتمامدعلجأل"

.60ص،عجرملاسفن-ة44

.62ص،عجرملاسفن-345
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هقرؤيضيبلاىلعهموقدامتعاحبشلظيسو،"سانلاءالؤه

.ة؟؟هتايحةياهنىلإ

. |

-----------------W- 11 -"T " -------------------------------------------------

لبقامهموقطسو"نونجملاناصحلا"و"سلاجلاروثلا"روصتةحول

346-RobertM. Utley،1994،161ص.
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ةكرعملااورصاعنيذلادونهلااهبلجسموسريلياميفو

.نييكيرمألادونجلاةميزهاهيفحضتيومهتايركذنمثادحألا

----------
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وموتهم الجنود هرب

الجنودهروب

المحاربينضرباتتحت
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دونجلادايجنمدونهلامناغ

نيميلانملوألاطسولايف"سلاجلاروثلا"ودبيو
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. . -
-----------

(Smithsonian |nstitution)

ىربكلاةكرعملادعبلاتقلافانئتسا

ونيردونجلتقلاوهجتاهدونجورتساكنمدونهلاغارفدعب

رمتساو،لايمأةعبرأدعبييذلارخألافرطلاىلعنيتنبو

،ليللالولحىلإىحرجلاوىلتقلانمديزمهيفطقسيذلالاتقلا

ناوج/ناريزح/وينوينمنيرشعلاوسداسلاحابصيفو

طغضدتشادقو،دونجلاودونهلانيبلاتقلافنؤتسا1876

نيتسكاعمنيتمجهبمايقللاورطضامهنأةجردىلإمهيلعدونهلا

بحسنامويلاكلذبورغلبقنكلو،؟؟؟7طغضلافيفختل

دورودعبليحرللدعتسايذلاميخملاىلإمامضناللنوبراحملا

347-MarkHumphris،1976،45-44ص.
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،ءانثألاهذهيفو،دونجلانمىرخأدادعأءيجمنعءابنأ

ةعومجملكتذختاوضعبلااهضعبنعرئاشعلاتلصفنا

.34ةأفلتخمًاراسم

فينعلعفدرعقوتيوثدحاملًانيزح"سلاجلاروثلا"ناك

يلكلازاهجإلاضراعيناكو،ةيكيرمألاةموكحلابناجنم

نعلبمهرمأنعنكيمللاتقلانأل،نيتنبوونيردونجىلع

لتقلكرُتولهنألوههلتقمتدقوكلذبنورومأممهومهدئاقرمأ

توملاىلإهجوتذإقمحأوىمعأناكدقل،لافطألاوءاسنلا

نإ،نوبهذيدونجلاةيقبكرتنيبراحملاىلعفاذهلو،هسفنب

رسألاوسفنلانععافدوههولعفاملكولاتقلااوديريملدونهلا

دونجلالكلتقبمهللبقالهنكلو،ألداعلاتقلاناكو،لايعلاو

نإفاذهلودونهلادضضيبلادوهجعمجتتنأعقوتامك،ضيبلا

لعفيناكامكبرغلاقامعأىلإناكملاةرداغممهيلع

نمةريفغعومجلتقنمىجرتةدئافكانهسيلف،؟؟؟مهفالسأ

اهدايجباصتىتحدونهلاقحالتاهكرتلضفألانمو،دونجلا

ديصلانمنكمتينأوهميعزلاهديريناكاملكو،"قاهرإلاب

شحوتلامهتةقيقحفشكيامقبساملكيفو،"مالسيف

ةمالسنوكيامصرحأوهميعزبقصلتتناكيتلاةيومدلاو

.فنعلامهبينجتوهموق

.224ص،1982،نواربيد-ة؟؟؟؟؟؟

349-MarkDiedrich،1998،86-85ص.

359-JeromeA. Greene،1994،86ص.

.96ص،عجرملاسفن-ةق
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ةكرعملاضرأريباوطلاةيقبلوصو

نوبيجويريتتاوقتلصونيرشعلاوعباسلاحابصيفو

ةدايقلةميزهلاءابنأاولمحدقةفاشكلاناكو،ةكرعملاحرسمىلإ

لثمعوقوبدونهلاكنلوأتاءاعداقدصيملًادحأنكلو،روباطلا

ةكرعملاناكمىلإاولصوامدنععيمجلانأالإ،ةثراكلاكلت

هفصوامكطبضلاب،ةقطنملاهذهيفلعتشا"اميحج"نأاوكردأ

."سلاجلاروثلا"

الةظحللاهذهىتحاوناكو،امهدونجونيتنبوونيرقعص

الو،مهدئاقبتلحيتلاةثراكلابمهعامسىدل،ثدحامنوملعي

اوعمسمهنألًاصاخًادعبمهناهذأيفتذخأةعقاولانأكش

اوناكيذلاامنوملعيامدنعرمألانوقلتيسفيكف،اهنارين

؟هنوعمسي

ضعبماق،نيتنبوونيربنوبيجويريت،عيمجلاءاقتلادعبو

ىلعروثعلامتيملو،طقسثيحلك،ةكرعملاىلتقنفدبدونجلا

ةسئايةلاحيفناكدحاوداوجىوس،رتساكدونجنميحيأ

.ًادج

اوناكنيذلانييكيرماللةريبكةمدصةكرعملارئاسختناك

/زومت/ويلوي4)لالقتساللةيوئملاىركذلابمهتالافتحاددصب

ةفاضإاليتق262ىلإىلتقلاددعلصودقو،(1876ةيليوج

اميفمهنمةعبستامونيردونجنمًاحيرجنيسمخوةعستىلإ

ناكمهحيلستنأىلإدونهلاراصتنانوخرؤموزعيو،ةدعب

ًاضيأدونهلاناعتساامك،ةيكيرمألاشيجلاحيلستنملضفأ

352-FrankHumphris،1976،46ص.

.58-57ص،JohnMcDernnott،1998ـ353
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اهلامعتسالةكرعملاةيادبيفونيرنماهومنغيتلاةحلسألاب

.354رتساكدض

نرقلا"رهنىقتلمىلإةكرعملاضرأنمىحرجلالمخ

"ديعبلابرغلا"ةنيفسرظتنتتناكثيحرغصألاهعرفب"ريبكلا

لقنو،قبساميفدونهلادضةلمحلاةدايقعامتجااهيفدقعيتلا

،مهقالطناةيادبتناكثيح،نلوكنلماهاربأنصحىلإىحرجلا

.ةيليوج/زومت/ويلوينمسماخلايفاولصوو

ىلعراصتنالاىلعدونهلاةردقنمًاضيأماعلايأرلامدص

نكميالهنألءادتباربخلابيذكتهيلعبلغو،ضيبلانمشيج

،ًاريهشألارنجاومزهينأةبيرغءامسأنولمحيدونهدرجمل

الهنأةلشافلاةلمحلاهذهسدنهمناديريشبيليفلارنجلامعزو

ىوسمسالااذهامو،"سلاجلاروثلا"همسايدنهدئاقلدوجو

قبسامك"hostileIndians"يداعملايدنهلاةفصلفيرحت

نألًايدنه"سلجلاروثلا"نوكينأنورخآضيبركنأو،هركذ

،مهمعزيفضيبأألارنجمزهينأهنكميالةطاسببيدنهلا

اهركذىلعيتأنسميعزلااذهلةيلايخةريسنورخآعرتخاو

،ةدحتملاتايالولالخادديدشلابضغلابروعشمعهنأمهملا

هذهببسواهلالقتساديعبةمألاةحرفدسفأيذلاوهنمف

؟ةثراكلا

امدنعميخملاىلعهموجهفقوأاذامل:ونيرمالضعبلا

يفرمتساولهنأبنورخآمهيلعدرف؟نيبراحملاعومجترهظ

لءاستو،هدونجعيمجعمًامامتقحسُيسناكهنإفهموجه

354-JeromeA. Greene،1994،65ص.

355-GeoffreyC. Ward،1996،303ص.
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؟ميخملايفصاصرلا

مدعو،رصنلاهراكتحاةلواحموهعرستلرتساكنورخآمالو

(نوبيجويريت)ريباوطلاةيقبةداقعمقفتايذلاقيرطلاهعابتا

هنإلوقلابمهريغهنععفادو،ةيدنهلاةوقلاهريدقتمدعو،هيلع

عادخلاوركملابفوصوملا،"سلاجلاروثلا"هبصنخفيفعقو

اهتعبتايتلا"مالسلاةسايس"مهريغمالو،شحوتلاوةيجمهلاو

نيذلادونهلانيبراحملاتالئاعاهيفمعطتتناكوةموكحلا

ةكرعملاهذهتفصؤو،ت"نييكيرمألادونجلانولتقي

ة؟كلذىلعرصييكيرمألاخيراتلالازامو،"7"ةرزجم"اهنأب

ناودعلاحلاصلقئاقحلاروحييذلايقارشتسالالاصئتساللًاقفو

املكناكدقف،كرشالوخفكانهنكيملهنأًايسانتم،ضيبألا

مهميعزناسلىلعءاجامكمهنأشواوكرتُينأدونهلاهديري

دونجلانعالصأدونهلاثحبيملو،"نونجملاناصحلا"

دونهلاأدبيملو،دونهلانعاوثحبنيذلامهدونجلانإلب،مهلتقل

دونهلادرمهموجهاوءدبودونجلاءاجامللبدونجلالتقب

اوأرلبضيبلاهلاقامبنودقتعيدونهلانكيملاذهلو،"؟"مهيلع

."نيحلسمنيشيجنيبةيماحةكرعمتناكةعقاولانأ

.303ص،عجرملاسفن-355

357-FrankHumphris،1976،49-48ص.

-EdwardLazarus،1999،89ص.

-eromeA. Greene168رص،1993،ل.

358-JoyHakim،2003،82ص7ج.

.85رص،عجرملاسفنــ359

360-FrankHumphris،1976،49ص.

35-JeromeA. Greene،1994،45ص.
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يكيرمألاشيجلادئاق(1891-1820)نامريشهيسموكتمايلولارنجلا

ناكلهنكلو،تربانوبنويلبانيكاحتيتلاةطقللاهذهلثمبرهتشا

؟نيملاسملادونهلانمماقتنالابةناكملاهذهىلإلوصولابحمطيلارنجلا
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نامريشنيلارنجلاوتنارغسيئرلاروصلمحي(1937)يراكذتعباط

نامريشناكو،نييلصألاناكسلاىلعمهتأطوتلقثنيذلاناديريشو

ءاسؤرلامظعمنمىتحرثكأوةيراكذتلاعباوطلايفًاروضحمهرثكأ

392رصاعملانمزلاىلإهبءافتحالالظو،نييكيرمألا

؟لاتقلاأدبيذلانمو؟هلتاقيلرخألانعثحبيذلانمنكلو

اوقرخمهنأمهفتايمحملايفدونهلاىلعبعصلانمناكدقل

نأىلإشيجلااومجاهيمل"سلاجلاروثلا"عابتأىتحو،ةدهاعملا

.؟؟مهيلعموجهلابئدابلاوهناك

،ةدهاعملااوقرخدقهعابتأو"سلاجلاروثلا"نأبانلبقاذإو

الصأبرحلاهذهيفاوكرتشيملنيذلادونهلاةيقببنذوهامف

رَمدتومهارقمجاهتو؟اهولخديملمهوبرحىرسأكاولماعيل

كلذلديالأ؟مهيضارأنعيلختلاىلععيقوتلاىلعاوربجيو

دحيفدعيضيبألاقرعلانمسيلوًايدنهءرملانوكنأىلع

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Tecumseh_Sherman - 354

.225ص،1982،نواربيد-363
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نأخرؤمظحاليو؟ضيبلاءالؤهفرعيف"قرخ"هتاذ

موجهدضمهسفنأنعمهعافدوهدونهلاهبماقيذلا"قرخلا"

اننمزيفةنياهصلابأدوهامك)؟؟؟مهرادرقعيفمهفدهتسا

ةئدهتلاتامهافتدعبمهاياحضىلعناودعلايفنونعمينيح

قرتخييذلاوهحبصأناودعلاىلعدرلاىلعدحأأرجتاذإف

ًاحساكًاموجهكلذةجيتنقحتسيونيدتعملافرعيفقافتالا

يفةبعللاهذهتسراميتلاةدحتملاتايالولانمًاموعدم

.(انهىرنامكاهخيرات

دعبنييلصألاناكسلادضيكيرمألاماعلايأرلابلقنا

روصفًاددشتمماعلاجازملاحبصأوريغصلانرقلاةكرعم

،جمهلايديأبًاديهشطقسيذلايحيسملاسرافلاةروصبرتساك

ديسلانأدقتعييذلاعقوملاكاهقوفلتُقيتلاةبضهلاتحبصأو

عدتستمليحيسملادقتعمللًافالخنكلو،هقوفبلصحيسملا

نملقتناماعلايأرلانأيأ،ة5"ماقتنالالبنارفغلاةئيطخلا

يفماعلايأرلاةلاحك)ماقتنالابةبلاطملاىلإبضغلاىلإنزحلا

"فطاعتلا"و"نزحلا"رهظتيتلاةيبرغلاتاعمتجملالك

اذإف،"اياحضلا"ةناخيفاوماداماهاياحضىلع"ءاكبلا"و

ناودعلاىلعراصتنايأاوققحوأمهقوقحدادرتسالاوماق

عمثدحاماذهو،بقعىلعًاسأرمهدضرعاشملاتبلقنا

عضوثيحريغصلانرقلاةكرعمدعبيكيرمألاماعلايأرلا

364-FrankHumphris،1976،50ص.

365-JeffreyOstler،2010،98ص.
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ملاسملانيبقرفيدعيملوةدحاوةلسيفًاعيمجدونهلا

فقاوملانمريثكيفحضاوبلقتلااذهلعلو،؟؟؟مواقملاو

عوطتلاوايريتسهلاتمعو،(تاراصتنالاورزاجملاكةنيابتملا

بلاطتتاوصأتلاعتو،ةقطنملكيفةيالولكيفةنيدملك

نيبدونهلاتريخدقف"القعت"رثكألاةسايسلاامأ،دونهلاةدابإب

وأ،لاتقلايفتوملاو،مهلتادعاسملافقودعبًاعوجتوملا

تاذمهتاكلتممعيمجنعطورشالبلزانتلاوقلطملامالستسالا

ةمكاحمتدقعو،ة57"عوجلاوأعيبلا"راعشتحتةميقلا

يفهدئاقنعيلختلابمهتايذلاونيرسوكرامروجيمللةيركسع

،عامتسالاتاسلجنمًاموي26دعبنكلو،ةنحملاةعاس

ضرتعافونيرةئربتتمت،تاداهشلانمةحفص1300و

حبصأو،"؟؟ةئربتلافدهبةيلكشةمكاحملانوكبرتساكراصنأ

ىلإةيدنهلاةمواقملاميطحتبنيمزتلمنويركسعلاونويسايسلا

مامضناللنوعوطتملاعرهو،دونجلادادعأةدايزتمتو،دبألا

نيمرجملانممهنمريثكناكنيذلا"رتساكلنيمقتنملا"ىلإ

ةلمحلايفكراشو،؟؟؟؟"ةيركسعلاتامكاحملااوهجاونيذلا

يتلاةميزهلانعضيوعتلادارأيذلاكوركجروجلارنجلا

ناوج/ناريزح/وينوي17)معربلاريهنةكرعميفاهلضرعت

ةريسميفةديدجةنحميفةرملاهذههدونجلخدأف)1876

هسفنماعلاكلذفيرخوفيصيفدونهلااهيفدراطيتلاعوجلا

هدونجنؤمتدفنومهيلعرثعيملفاتوكادواناتنوموجنموياويف

355-|Charles M. Robinson،1996،337ص.

357-EdwardLazarus،1999،90-89ص.

368-DavidNevin،1981،221ص.

Charles|ـ369 M. Robinson،1996،337ص.
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لارنجلادارأمث،ريسلاةعرسلجألمهلامحأنماوصلختامدعب

."7"تايمحملادونهحالسعزنبلشفلااذهنمههجوءامظفح

دنعةيدنهةيرقىلعموجهلاوهكوركتايلمعرهشأناك

Slimةقيشرلاباضهلا Buttesربمتبسرهشنم9موييف/

ماسقنادعبكلذناكو،(3و1ناتيعجرملاناتطيرخلا)لوليأ

ديصنعًاثحبةريغصىرقىلإربكألايدنهلاميخملا

يريتدرفلألارنجلانعكوركلاصفنادعبو،سيماوجلا

كلذو،ةقطنملايفنينطوتسملاةيامحبًاعرذتموهمكحتلًابنجتم

نكيملو،"7أتوأ/بآ/سطسغأ10يفنيتوقلاءاقتلادعب

ةدجنىلإعرهيذلا"سلاجلاروثلا"ةيرقنًعاديعبموجهلا

ناوألاتاوفدعبلصوهنكلو؟7هيبراحمنمةئامتسعمهموق

لوهكلاوبابشلاثثجنمًاريثكوًايلكًارمدمميخملادجيل

امكةرزجملاهذهتناكو،"7"عضرلاىتحولافطألاوءاسنلاو

هذهيفلوألايكيرمألا"راصتنالا"يه"7"دونهلااهآر

ىرسأهءاجو،ىتوملانفدونيجانلاضعبذاقنإمتو،"7"برحلا

نمديزمبنجتلمالستسالابوجوبديدهتةلاسربكورك

الضيبألالجرلانأيعديناكيذلالارنجلانم،رئاسخلا

ةجمسةتكنكلتتناكو،لافطألاوءاسنلاىلعًابورحنشي

يكبتثيحتقولاكلذيف(ينويهصلاحالسلاةراهطةتكنك)

.110ص،عجرملاسفن-379

37-eromeA.Greene96ص،1993،ل.

.228ص،1982،نواربيد-372

373-BenjaminCapps،1982،209-208ص.

374-JeromeA. Greene،1994،92و88ص.

375-JeromeA. Greene،1993،96ص.
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،"7؟ةنزحمعاضوأبمهوءايربألااياحضلاميعزلاعومد

ضيبلاانمديريىتحهانلعفيذلاام":"سلاجلاروثلا"لءاستو

نماننوعبتيمهنكلو،اهلكدالبلاهذهربعضكرننحن؟فقوتلا

ةيمحملايفدونهلاءامعزىلإلسرأو،"77"رخآىلإناكم

ذاقنإيفهتدعاسمنماونكمتولدايجلانًمافلأمهيلعضرعي

دضعيفتفاممناكو،"7"موجهلااذهنمكوركىرسأ

ةقيشرلاباضهلاميخمىلعدونجلالديذلانأبهملعميعزلا

هتايحذقنأدقميعزلاناكيذلاوديربلايفنيلماعلانيدلوملادحأ

مثتاونسهعمشيعلابهلحمسوهترسألخادهانبتو1869ةنس

ذنمذإهبًاصاخنكيملرمأوهو،هيلعلجرلااذهبلقنا

نيبىتحلؤاضتلابميعزلاةيبعشتأدبةقيشرلالالتلاةرزجم

ةأطوتحتهدضاوراصلبراصنألانمريثكهنعىلختوهموق

."7"مهيلعيكيرمألاشيجلااهسراميتلاطوغضلا

دونهلادضكوركدونجاهبماقيتلاتايلمعلاربكأنمو

Dulا"ةملثملانيكسلا""ناياشلا"ميعزةيرقىلعموجهلا

Knifeريغصلابئذلا"و"Little Wolfربمفون26موييف/

ةكرعميفكراشيملامهنأمغركلذو،1876يناثلانيرشت

يزنيكامدلانارلارنجلاةدايقبموجهلاناكو،ريغصلانرقلا

"ناياشلا"رهظأف،نييكيرمألاعمنينواعتملانمدونهةكراشمبو

اهقارحإوةيرقلاحاستكانمنكمتشيجلانكلوةلسابةمواقم

375-StanleyVestal،1980،189-187ص.

.228ص،1982،نواربيد-377

.89ص،MarkDiedrich،1998ـ378

373-StanleyVestal،1980،189ص.
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ربكألانبالامهنم40لتقمدعبلابجلانيبدونهلاقرفتو

.399ددعلااذهنمرثكأةباصإو"ةملثملانيكسلل"

. *

. -

. م"يف : -

ةليبقتناك،(فقاو)"ريغصلابئذلا"و(ًاسلاج)"ةملثملانيكسلا"ناميعزلا

"ناياشلا"هموقةغلبهمسا،مسالااذه"ةملثملانيكسلا"ىلعقلطت"وسلا"

Morning"حابصلاةمجن" Star،ليحرتديرتةدحتملاتايالولاتناك

389-JeromeA. Greene،1993،182و167ص.

-PaulaMitche| Marks،1998،195رص.

.230ص،1982،نواربيد-
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بونجلايفةيدنهلاةعطاقملاىلإلامشلانم1873ةنسذنمةليبقلا

مهتدعو1868يمارالنصحةدهاعمنأمغر(دعباميفاموهالكوأ)

مغرمهفقومىلعاورصأواوضفرءامعزلانكلو،مهنطوميفةيمحمب

يفةيصخشةروصبمهعانقإتنارغسيسيلوييكيرمألاسيئرلاةلواحم

ةموكحلامايقمغرو(1873يناثلانيرشت/ربمفون14)مهعمصاخءاقل

برحتعلدنااملو،ةرداغملل"مهتوعد"ةعيرذبمهنعنؤملاعطقبكلذدعب

كلذعمو،ريغصلانرقلاةكرعميفناميعزلاكراشيمل،ىربكلا"وسلا"

لارنجلاموجهنعجتنو،ةكرعملابقعأيذلاماقتناللامهتيرقتضرعت

درشتواهناكسنم100حرجولتقم2.500مهددعدونجباهيلعيزنكام

ةجرد30ىلإاهيفةرارحلاتلصوسراقءاتشيفيراربلايفةيقبلا

تاودأالبوةميدقدولجوةيطغأبوةيفاكنؤموأىوأمنودرفصلاتحت

ءاسنلاوحارجلانملاجرلاتامو،مهنمريثكفارطأتدمجتىتحخبط

مهتاهمأيديأنيبًالفط11دمجتنايعدهاشىورو،دمجتلانملافطألاو

مث،ثثجلالخادلافطألاظفحيلهدايجلتقمهضعبنأىتح،موجهلاةليليف

مالستساعماوملستساو،"وسلا"مهئافلحتالاكووىرقىلإاوئجل

كاذنآةموكحلاتناكو،1877يام/رايأ/وياميف"نونجملاناصحلا"

كوركنيلارنجلانأذئنيح"ناياشلا"مهفو،ًابونجمهليحرتىلعةممصم

مهريصمةموكحلاررقتامثيرمهنطوميفءاقبلامهيلعناضرعييزنكامو

ةرداغملادونهلاىلعحبصأودعباميفامهلاوقأاريغنييركسعلانكلو

عادخلادمتعتيتلاةرهاظلاهذهو،ًابونجةيدنهلاةعطاقملاىلإةيروفلا

نؤملاتعطقدونهلاضفراملو،ةمحلملاهذهيفةديرفنكتملنيكستلل

دونهلاءامعزنيبماسقنالانمةموكحلاتدافتساةداعلاكو،ةيناثمهنع

رداغو،عيمجللًامزلمليحرلاىلعةقفاوملاىلعمهضعبعيقوتنمتلعجو

ةطيرخلا)اكساربنيفنوسنبورنصح"ناياشلا"نمفلألابراقيام

نيعبستدتماةلحريفليمفلأةفاسمبونجلاوحن(1مقرةيعجرملا

ليلقتامف،طوغضلاةجيتناهيلعاوقفاوةبرجتدرجماهنأمهنمًانظًاموي

ىلإةدوعلاو،ريسملاءانثأرارفلانمنيرجهملاضعبنكمتونينسملانم

اونكمتيملو1877توأ/بآ/سطسغأ5يفنولحرملالصوو،لامشلا

مهنمنوريثكلاتامثيحةيدنهلاةعطاقملايفةيساقلافورظلالامتحانم
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ةفاضإلاب،مهيثلثتباصأيتلاوىمحلاوايرالملاكضارمألايشفتةجيتن

اوقلتيملومهنطوىلإنينحلانماوناعامكراحلاخانملاوماعطلاةلقىلإ

ةيبطلاةياعرلاصقنلةجيتنو،تنارغسيئرلااهبمهدعويتلاةياعرلا

ءوسىلعضرتعادقو،1878-1877ءاتشيف"ناياشلا"نم41تام

ىلعةظفاحملانكميفيكاولءاستونييكيرمألانيلوئسملاىتحمهلاوحأ

ررقةياهنلايفو؟مهتلماعمةءاسإومهعمتاقافتالاكاهتنالظيفمهكولس

لوليأ/ربمتبس9يفو،لامشلاىلإةدوعلاودرمتلامهنم350براقيام

يفاكساربنمثساسناكمثةيدنهلاةعطاقملاربعنيدئاعاوقلطنا1878

ةروصتناكوءامدلااهيفتكفسوكراعملانمريثكلااهيفتعقوةمحلم

نينطوتسملانيببعرلانوعرزينيذلانيبرخملاكةهوشماهءانثأدونهلا

ةينويهصلاةياعدلاتروصامكًامامت)موختلاةفاحصلًاقفوكلذونينمألا

ةبكندعبنيللستممهيضارأىلإةدوعلااولواحنيذلانيينيطسلفلانيئجاللا

هرماوأيروسيملاعاطقدئاقناديريشبيليفلارنجلاردصأدقو،(1948

"ناياشلا"رسأوألتقلءارجإيأكرتمدعبكوركجروجلارنجلل

ةدايقبةدحاونيتعومجمىلإةعومجملاتمسقنااكساربنيفو،نيبراهلا

ىثريةلاحيفيهونوسنبورنصحيفتملستسايتلاو"ةملثملانيكسلا"

ةدايقبىرخألاو،ةموكحلارارقراظتنابةثرلابايثلاولازهلانماهل

ثيحدورابلارهنميلقإىلإألامشريسملاتلصاويتلاو"ريغصلابئذلا"

نصحيفلظنمامأ،اناتنوميفةيمحمىلعلصحمثًانمزأبتخا

ءودهلانمةريصقةرتفباوعتمتدقف"ةملثملانيكسلا"ةدايقتحتنوسنبور

اوناكيذلا"وسلا"ميعز"ءارمحلاةميغلاب"ءيجوةفصاعلاقبسييذلا

نألمأيومهباصأاملنيزحهنأمهربخأف،اهيلإءوجللهتلاكونعنوثحبي

الهنكلوقزرلامهمساقيسو،هموقعمشيعلاب"مظعألابألا"مهلحمسي

ريصماذكه)ةيموكحلارماوألاةعاطمهيلعومهتدعاسمنألاعيطتسي

تردصف،(ىوقلانيزاوملالتخالظيفًامئادةيسايسلالولحلاراصنأ

ةرمللنؤملامهنعتعطقوبونجلاىلإمهتداعإبةمصاعلانمرماوألا

يفةوقلابنصحلاةرداغماولواحوةيناثاودرمتفهايملاىلإةفاضإلابةثلاثلا

مهبقحلشيجلانكلو(1879يفناج/يناثلانوناك/رياني9)ديدشلادربلا

تناكونورخآريثكدمجتومهنمديدعلالتقونيعوبسأةدملمهدراطيلظو
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78رسأونيرخآ50دمجتودونجلاصاصرًبايدنه14لتقمةليصحلا

ماعلايأرلافطاعتو،نورخآ10حرجوًايدنج11لتقامك،مهريغ

يفةئيرجلامالقألاضعبتبتكو،دونهلاةنحمعمقرشلايفيكيرمألا

ثيح"وسلا"مهئافلحىلإنوجانلاأجلدقو،مهتيضقلًادييأتموختلاوبرغلا

ماعلانميلاتلارهشلايفو،هبورهذنمأبتخادق"ةملثملانيكسلا"ناك

ةميغلا"شيعيثيحربونصلالابجةلسلسةلاكويف"وسلا"مهئافلح

مقرةيعجرملاةطيرخلا)فويكنصحبرقاناتنوميفمهئاقشأةيمحمىلإ

ةدئافلاميدعتيقوتلاىلعلدييذلاوزليامنوسلنلارنجلانمبلطبو،(1

ىلإةدوعلاب"ةملثملانيكسلل"حمس،"ةيناسنإلا"رعاشملاوفطاعتلاروهظل

ةيمحمًايمسرتسسأت1884ةنسيفو،معربلارهنيداويفهنطوم

شيجلاءايتسامغرو،اناتنومبونجيفةيلامشلا"ناياشلا"ةليبقبةصاخ

تايحضتلاودونهلااهبرميتلاةديدشلاةاناعملادعبطيسبلالزانتلااذهنم

ماظنلابساسملامدعبوجوبنامريشميلوهدئاقيأرواهومدقيتلاىربكلا

ءاشنإىلعناديريشالونامريشالدحأضرتعيملهنإف،دونهلامكحييذلا

اذهبو،39اماعلايأرلاجازملضارتعالاكلذةمءالممدعةجيتنةيمحملا

لزاعميفمهلوبقمتيلنويلصألاناكسلااهبرميتلاةاناعملاىدمنيبتي

نكمييذلاىصقألاىدملاىلعليلداذهوةيلصألامهيضارأنمةقيض

.ًافطاعتهتالاحرثكأيفداعمعمتجمنماهيلعلوصحلاةيحضلل

38-JohnH. Monnett،2001،صxxix-xxv25-19و9و5-3و.

-FrankHumphris،1973،33-28ص.

-StanHoig،1990،137-123ص.

|Biـ Yenne،1986،40-39رص.

-PaulaMitche| Marks،1998،195رص.

-AngieDebo،1983،242-241ص.

-DonaldJ. Berthrong،1992،38و34ص.

-RobertM. Utley،2002،184ص.

-JohnD. McDermott،1998،165رص.

-RalphK.Andrist،2001،330و324ص.

.260-247و230ص،1982،نواربيد-
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"ةملثملانيكسلا"ةروثنمنيعوبسأدعبتعقويتلا"ةرفحلا"ةرزجم

هذهيفبرهلانماونكمتنمماياحضلاناكونوسنبورنصحيفهموقو

مسرنمةحوللاو،ةيقبلارسأونيبراحملاىلعءاضقلامتنأىلإةرتفلا

382(1897)نوتجنميركيرديرفنانفلا

رتساكليتقلالارنجلادئاقيريتدرفلألارنجلاكراشامك

ثحبيزليامناكو،ماقتنالاتايلمعيفزليامنوسلنلينولوكلاو

دونجلاميعزلادجواملو،فيصلاذنم"سلاجلاروثلا"نع

وهديدجنصحءانبىلعنولمعيوضرألايفداسفلانوثيعي

(3و1ناتيعجرملاناتطيرخلا)FortKeoghفويكنصح

نوفيختمتنأ،قيرطلااذهىلعهنولعفتامفرعأنأديرأ":الئاق

مكديرأ،ناكملااذهيفديصأنأديرأ،انهنمبرهيفسوماجلا

http://en.wikipedia.org/wiki/File:FortRobinsonPit006.jpg - 384
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نممكلتاقأسفكلذاولعفتملاذإو،متنيجثيحنماودوعتنأ

قيدصانأ،اودوعتو،انههددصبمتنأاماوكرتتنأمكديرأ،ديدج

ديدجلانصحلاىلإنوبهاذمهنأبهيلعةلفاقلادئاقدرف،"مكل

لاتقلايف"سلاجلاروثلا"بغراذإودونجلانمديزميتأيسو

ةجيتنمالستسالاىلإءامعزلاضعبلامو،؟؟؟هنولتاقيسمهنإف

متنأله":هلوقبة94"سلاجلاروثلا"مهفنعفتادراطملاةدش

زبخنمًاريثكمتلكأدقل؟بحتننوةرفحلايفلسننسله؟بائذ

ًاوهلاونوكتنأنوديرتله،مكبولقعلتقافضيبلالجرلا

يذلاتاتفلانماونمساوتالاكولاىلإاودوعنذإ؟انئادعأل

نيدأالو،ملستسأنلو،ابابكنهلانمف،انأامأ،مكيلإهنوقليس

،زليامدضبرحلاىلإعسأملانأ،ةيهاركلاىوسءيشبضيبلل

،ءانبجمكنوكنملعتشميبلقنإ،لتاقأسفيندراطاذإهنكلو

."يدلاماذهو،مالستسالاتاثحابميفكرتشأنلو

يفكلذنعربعامكبرحلابًامرغمسيلميعزلانوكلو

مهكرتيناكودونجلابكاكتحالالواحينكيملوةبسانمنمرثكأ

اوكرتُينأهنوديريدونهلاناكاملكو،كلذاودارأولنودوعي

عمثدحتلانيقابلاءامعزلاحاحلإتحتلبقهنإف،مهنأشو

هقاحتلادعبكلذكزليامنوسلنلينولوكلالبقو،؟؟؟7دونجلادئاق

نيرشت/ربوتكأ22يفتأدبيتلاتاثحابملاهذهدقعبةلفاقلاب

ةجيتنىلإلصتملونيمويةدملترمتساو1876لوأ

بناجلازيمتيتلارظنلاتاهجوضرعىلعترصتقاو

.229-228ص،1982،نواربيد-33

384-eromeA.Greene137ص،1993،ل.

385-MarkDiedrich،1998،92ص.

385-JeromeA. Greene،1994،100-94ص.

.105ص،عجرملاسفن-397
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راهظإاهيفديفياليتلاةقامحلاوةسرطغلاباهيفيكيرمألا

.هيلعىدتعملافرطلابناجنمةيملسلااياونلا

قفاوف،مهبيلاسأوضيبللًايداعمهنوكبميعزلاماهتابزليامأدب

اذإمهيداعيالهنكلوضيبلاعمسيلهنأىلع"سلاجلاروثلا"

يذلااموهوةقامحلاىلعلديألاؤسزليامهلأسف،هنأشوهوكرت

ماهفتسالاةبارغمغرو،"ءارفصلاةرخصلا"ةقطنميفهلعفي

،مهتوسكوهموقماعطإلسيماوجلاديصيهنأبدأبميعزلاباجأ

ميعزلاريغةيمحملايفةايحلاعوضومىلإثيدحلالصواملو

،ءادوسلالالتلايفءاتشلايضميسهنإلاقوثيدحلاىرجم

ىتحدونجلالتاقيملهنأ"سلجلاروثلا"دكأيناثلاءاقللايفو

نوكينلفدونهلاضرأنمشيجلابحسنااذإو،كلذبمهاوءدب

ىلإدونهلالاقتنالبقمالسالهنإزلياملاقاملف،لاتقكانه

هتقلخىمظعلاحورلانإلوقلابدروميعزلابضغةيمحملا

اذهريغينأهتينيفسيلو،تالاكويدنهسيلوًايدنه

هجوىلعيدنهكانهسيلهنإًاضيأهلاقاممناكو،عقاولا

ىلعضيبألجركانهسيلو،ضيبألالجرلابحيضرألا

الىلإتاثحابملاتهتناو،يدنهلابحيضرألاهجو

ىلإفقوملالوحتوصاصرلاقالطإبدونجلاأدبمث،"ءيش

اليمنيعبرأنمرثكأىلإتلصوةدراطمونيمويتدتماةكرعم

."مييختلاتادعمودايجلاونؤملانمًاريثكاهيفدونهلارسخ

.229-228ص،1982،نواربيد-39

383-BenjaminCapps،1982،209ص.

.229ص،نواربيد-339

394-BenjaminCapps،1982،210-209ص.
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وهتاثحابملاىلعةقفاوملانمزلياملينولوكلافدهناك

مهميعزةعيبطومهددعومهتحلسأودونهلاتاردقىلعفرعتلا

ةيلمعريسيتىلإةفاضإلاب،تقولاكلذىتًحازغلناكيذلا

هنأ"سلاجلاروثلل"زليامميوقتناكو،ديرينملمالستسالا

ناتم،قطنينألبقنيترمركفي،هريبعتيفرذحوًاريثكثدحتي

هنكلوالماجمناكةيادبلايف،هكولسيفظفحتموهتاكرحيف

هرعاشمىفخأهنأمغرو،ضيبألاقرعللمارتحايأنمولخي

ىلإبتكو،؟؟؟مهتلباقملرطضانملهئادعىلعلدهكولسنإف

نيمسقنمدونهلاىلعءاقبإلانكمأاذإهنأيريتدرفلألارنجلا

بعاتملاءاهنإنكميهنإف"سلاجلاروثلا"ذوفنىلعءاضقلاو

:نامزوناكملكيفرامعتسالاوةنياهصلاجمانربسفن)ًاروف

روثلا"نأو،(ةمواقملاةيلحملاتاماعزلاميطحتو،دستقرف

ًابكترمهنوكىشخيهنكلو،مالسلابًاديعسنوكيس"سلاجلا

.ة؟؟؟نارفغللةلباقريغتازواجتل

كلذىلعقفاودقفميعزلاسفنليريتلارنجلاميوقتامأ

اذهيفمجسنمهكولسو،طقكلذدريملوةموكحلانمًانؤمذخأي

ناكامكًادانعضيبلاءادعأرثكأًامئادناكدقو،عوضوملا

يذلارحبلاىلإضيبلاةداعإريغةسايسةيألةدشبًاضراعم

يفمهفذقنوديريبرعلانأكلذكةنياهصلاىعدا)هنماومدق

،(هنماوءاجيذلارحبلاربعمهتداعإوهليقامنأعمرحبلا

332-eromeA.Greene135-134ص،1993،ل.

.87ص،MarkDiedrich،1998ـ393

.92ص،عجرملاسفن-3"
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ىلععيقوتلاو،تاثحابملاروضحًامئادضفريناكو

فعضةمالعيهضيبلاعمةلطاممةيأنأدتقعيو،تادهاعملا

هموقنيبىتحدرمتموهراصتخابو،هموقبقيليالريقح

مهتداقروهتنمٍنييلصألاناكسلاىلعفيزملاصرحلاراهظإ)

قيرطلانمحيزأاذإهنأدقتعأانأو،(رامعتساللةمزالمةفص

دقتعا)ةا"كلذدعب"وسلا"عمريثكبلقأبعاتمانيدلنوكيس

نمةعباننيطسلفلهأوبرعلاعممهلكاشمنأًامئادةنياهصلا

اذهلو،بوعشلاهذهىلعناودعلانمسيلوةداقلاضعبفرطت

.(رارمتسابةداقلاءالؤهلايتغانوسرامياوناك

نامريشهيسموكتمايلولارنجلايكيرمألاشيجلادئاقدكأو

تاقالعلانإلاقامدنع1876يناثلانيرشت/ربمفونيفكلذ

هلوحتو"سلاجلاروثلا"مالستسالبقأدبتنلدونهلاعمةيملسلا

يذلا"مالسلا"ىنعملحيضوتوهاذهو،؟؟؟برحنيجسىلإ

.مهنجسونيرخألامالستساىلعءانبًامئادضيبألالجرلاهدشني

.87ص،عجرملاسفن-35

.93ص،عجرملاسفن-335
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ةيلهألابرحلايفكراش(1925-1839)زليامنوسلنلارنجلا

ءاضقللةيدنهلابورحلايفكراشمثقيقرلا"ريرحت"لجألةيكيرمألا

نييلصألاناكسلاةيرحىلع

تمطحتهموقىدل"سلاجلاروثلا"ةناكمنأشيجلانظ

زلياملبقنمدونهلااهلضرعتيتلاموجهلاتايلمعةجيتن

ناكاذهنكلو،"؟7اهدعبوميعزلاعمهتاثحابملبقهدونجو

ءاتشيفزليامةلمحترمتساو،تقولاكلذيفًاركبمًامكح

تدفننيذلادونهلاضرأيفدونجلارشتناو،1877-1876

397-eromeA.Greene147-142ص،1993،ل.
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،مهوبراحملتُقف،تاهجلاعيمجنماورصوحو،مهرئاخذ

البمهلافطأومهؤاسنتكرتو،مهنؤمتقرحأو،مهارقترمُدو

."سراقلادربلاءاوجأيفىوأم

1877ةلمحيف(راسيلاىصقأ)زليامنوسلنلينولوكلا

رفصلاتحت20ةرارحةجرديفاناتنوميفدونهلادراطي

ءادوسلالالتلاىلعءاليتسالا

عضوب"ةينالقعلا"ةسايسلاعمةوقلاتقفارتهركذقبسامكو

تايلمعلاةرمغيفسرجنوكلاردصأو،ةرمتارايخنيبدونهلا

بلاطي(1876توأ/بآ/سطسغأ15)ًارارقةيركسعلا

نأاوجنيلمهنمبولطملاحبصأو،مهيضارأنعلزانتلابدونهلا

جراخديصلايضارأعيمجوءادوسلالالتلاىلعاولزانتي

338-DavidNevin،1981،220ص.
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ةنسذنمةيدنهلاتادهاعملاةركفءاغلإمغرو،ىربكلاةيمحملا

بجيدونهلاضرأىلعءاليتسالانأاوأرةساسلانإف،1871

ةداعك)ةيلوكوتوربلاتايلكشلالمكتسيو"اينوناق"نوكينأ

ةروصبناودعلاتايلمعجارخإىلعًادجصيرحلابرغلا

ليفكوتيدسيسكيلأريهشلايسنرفلابتاكلاناكاذهلو،ةلوبقم

امتققحةدحتملاتايالولانأكلذنمًاماعنيعبرألبقدكؤي

كاهتنانودنكلو،داهطضاوةدابإنمنابسإلاةيشحوهتققح

تاسايسلانويناسنإلارياسىرخأةرمو،(ةيناسنإلانيناوقلا

ةليسولايهلكشلااذهبدونهلاةبقاعمنأاودجومهنألةيناودعلا

دونهلالعجلةليسوًاضيأاهنأامك،"ةدابإلامهبينجتلةديحولا

؟"مهيضارأنعمهلزانتبةيحيسملاةراضحلاتاكربنولبقتي

ةيمنتلديحوقيرطكةعشجلاهعيراشمًامئادبرغلاروصاذكه)

يتلايهةدحتملاتايالولانأبمهتعانقمغركلذو(نيرخألا

ىلعنويناسنإلاناكاذهلو،دونهلاعم1868ةدهاعمتقرخ

مهلزانتبدونهلارارقإىلعلوصحللتلسرأيتلاةنجللاسأر

"سلاجلاروثلا"ناكيذلاتقولايف،ةبولطملامهقوقحنع

،نيمواقملاهعابتأىلعوهيلعزلياملينولوكلاةلمحبهيفًاكمهنم

Georgeينيبينامجروجةنجليهةنجللاهذهو،هعمهتاءاقلو

W.Manypennyناسلبنيفورعملانيقطانلادحأناكيذلا

."نيرخآءاضعأةتسعميكيرمألايناسنإلايحيسملاهجوتلا

ىلإتلصوامدعبدونهلا"ذاقنإل"ةنجللاتاحرتقمتناك

اهتاعامتجاتأدبو(1876لوليأ/ربمتبس)اتوكادةيمحم

333-EdwardLazarus،1999،90ص.

400-JeffreyOstler،2010،99-98ص.

.99-98ص،عجرملاسفن-494

249



ةدهاعميفةزجنملاريغدوعولالذبةداعإيفصخلتت،ةالصلاب

يضارألاعيزوتوةعارزلاوميلعتلاصوصخب1868

نماونكمتينأىلإتادعاسمونيدادحلاونيراجنلابمهديوزتو

نييالمةعبسنمرثكأنعيلختلامهيلعو،مهسفنأىلعدامتعالا

بجومبمهلةدرفملاةيمحملانمءادوسلالالتلاةحاسميهنادف

لكنعًاضيأمهيلختىلإةفاضإلاب،1868يمارالةدهاعم

يلاوح)ىربكلاةيمحملاجراخديصلاتفنصيتلايضارألا

نويلمنملقأىلعلباقملايفنولصحيسو،(نادفنويلم40

دونهلاىلعنوكيسو،ةيمحملالامشيفيعرللةحلاصنادف

ملستو،مهيضارألقرطلاقارتخاىلعةقفاوملاًاضيأ

رفقببسبمهدنعةضيغبلايروسيملارهنةقطنميفتادعاسملا

،49ةيداصتقالاةفلكلاةلقببسبةموكحلادنعةلضفملاوناكملا

فلكياكساربنبرغلامشىلإنؤملاوتادعاسملالقننأذإ

ربعت(ًامارغوليك45)لطر100لكلًادحاوًارالودةموكحلا

يروسيملارهنىلعًاقرشامأ،؟"(ارتموليك160)ليم100

نكميوةيراخبلانفسلابلقأةقفنبنؤملابمهديوزتنكميثيح

نأنكميامك،ةلوهسبدونجلابناجنممهيلعةرطيسلاًاضيأ

ةيكيرمألاندمللحبرردصمدونهلانمريبكلاددعلااذهنوكي

مهلاقتناحارتقاةسارد"وسلا"ىلعنأامك،494ةطيحملا

عيمجنعيلختلاوةيلاحلااموهالكوأيفةيدنهلاةعطاقملل

اذهريصمدعباميفحلاصملاررقتسو،اتوكاديفمهيضارأ

.حارتقالا

492-EdwardLazarus،1999،93-90ص.

493-GeorgeE. Hyde،1993،8ص.

Charles|ـ494 M. Robinson،1996،337ص.
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نمةديعبطورشلاهذهتضرعيتلااهسفنةنجللانكتمل

لبقتسمذاقنإلليدبالهنكلوةلداعًاطورشتسيلاهنأبةعانقلا

هذهوضورعلاهذهنممهسفنأدونهلاءاتساو،؟"دونهلا

ءارمحلاةميغلااهيفلءاستًابطخاوقلأو،"مهذاقنإل"ةقيرطلا

عدخيذلاهلإلاسفنوهلهوةنجللاهليلصتهلإيأنعالثم

باوجناكف؟(1868و1851)ًاقباسنيترمهمسابدونهلا

راوثمادعإعنمليضاملايفلخدتيذلالبيويرنهفقسألا

فلتختةرملاهذهنإنلوكنلدهعيف"يتناسلا"نييقرشلا"وسلا"

ًادوهنمرثكأيكيرمألا"مظعألابألا"نكيملواهتاقباسنع

ًايوقًابعش"كلذةجيتندونهلاحبصيسو،مويلانمًاصرحو

دوعونميأتقبطوتقدصىتم)ًامامتضيبلاك"ًاميظعو

ءامعزلارركو،(؟تقولاكلذذنمثلاثلاملاعللةيبرغلاةيمنتلا

1851ةنسىلوألايمارالةدهاعمذنمةثوكنملادوعولا

ىلمياملكىلعةقفاوملابًامئادمهتبلاطمىلعاوضرتعاو

رثكيومهؤانبأتوميثيحىلإمهتالاكولقنىلعو،مهيلع

رارمتساىلعاومكهتو،ريرشلارمخلارفوتيورارشألالاجرلا

لقنلانأبدعولاقبسعمتارمسمخرخآىلإناكمنممهلقن

نوينيطسلفلانوئجاللالقُنةرممك)ةيادبلاذنمًايئاهننوكيس

ةرتتسملاوةينلعلاةينويهصلابورحلانشرارمتساةجيتن

نمهنإاولاقو،(؟(2014......1948،1967)مهدض

ىتممهلقننمضيبلانكمتيلتالجعىلعمهعضولضفألا

يواسيامبءادوسلالالتلانمثعفدبوجوباوبلاطو،اوءاش

495-Paula Mitchel Marks،1998،195ص.
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برعللًامويبرغلاعفدله)اهنمةجرختسملاتاورثلامجح

.(؟مهتاورثهلالغتسالئفاكملانمثلا

توملاوأعيقوتلا:يتألارايخلامهيلعتضرفةنجللانكلو

Sign or die،تادعاسملافقوتتسعيقوتلااوضفرمهنأولذإ

ىلعءاضقلادعبةايحلاديقىلعءاقبللًايلكاهيلعنودمتعييتلا

يتلالئاسولانمو،ديصلاىلعدمتعملالقتسملامهداصتقا

دونجلاروضحاهلثميتلاةوقلابديدهتلا"عانقإلل"تمدختسا

،دايجلاوةحلسألاةرداصمبديدهتلاو،مهتحلسأمهراهشإو

ةوشرلاو،اموهالكوأىلإيرابجإلاليحرتلابًاضيأديدهتلاو

ىلإةفاضإلاب(ارالود20)عقوينمىلعلاومألاعيزوتب

نيينيطسلفلاىلعهعيزوتةنياهصلامزتعياذام)رومخلاعيزوت

نوكتلةبولطملاةبسنلاعقوتملكلذعمو،(؟مهنطونعيلختلل

ًاقفولاجرلاعابرأةثالث)ًاذفانلزانتلاوةيعرشةدهاعملا

اذهقيقحتلاهسفنةنجللابعتتملو،(1868يمارالةدهاعمل

يفنيدجاوتملالاجرلانم%10ىوسعقويملذإ،طرشلا

ةميغلا"مهزربأونوملاسملاءامعزلامهنمضنمناكةيمحملا

امةقيقحنوملعيدونهلانكيملو،"طقرملاليذلا"و"ءارمحلا

رمتستسةموكحلانأدقتعانمالثممهنمف،هليصافتوهيلعاوعقو

ىلعءانب،رثكأوأةمداقةنسةئامةدملتادعاسملاميدقتيف

ىلعدامتعالانماونكمتينأىلإمهتدعاسمبةيوفشدوعو

ةقوطنملانيتملكلاهيفنودعياوناكيذلاتقولايف،مهسفنأ

.ضيبلادنعًادراونكيملاموهوءاوسةبوتكملاو

هقيفوتىلعبرلاركشتيهونطنشاوىلإةنجللاتداع

اهريرقتتمدقامدنعاهريمضتضرأو،هرماوأزاجنإباهايإ

ملكلذنكلو،دونهللةقباسلاةيموكحلاةلماعملاةنادإبيئاهنلا
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همدقدقفزاجنإلاةينوناقمدعمغرو،يلمعرثأيأهلنكي

نوناك/ربمسيد22يفسرجنوكللتنارغسيسيلويسيئرلا

/رياربف28يفقافتالاىلعسرغنوكلاقداصمث1876لوأ

ناكيتلاةدعاسملاىدمنيبتياذهبو،"؟1877يرفيف/طابش

دونهلاضرأىلعناودعللاهمدقييناسنإلاوينيدلاهجوتلا

نييلصألاناكسلابينجتةلواحمنيبحجرأتتةفلتخمعئارذب

(مهمحريالضيبألادملانأبفارتعاوهو)أوسألاريصملا

ةياهنلايفيهو،ةيحيسملاوةراضحلاتاكربمهحنمةلواحمو

رجيملوةلداعملايفةيدنهلااهفادهأنمءيشققحتيملراذعأ

هنيدمتلةمزاللاةعارزللةحلاصلاهضرأنميدنهلابلسىوس

رقفلاوأةدابإللًابهنهكرتعم،؟"7مهسفنأضيبلاسيياقملًاقفو

ىلعلصحيمليدنهلانأيأ،نامرحلاوسؤبلاوضرملاو

يف(ضرألالباقمةراضحلا)ةلداعميف(ةراضحلا)هبيصن

،(ةلماكضرألا)ءيشلكىلعضيبألالصحيذلاتقولا

ةلداعمنم(ضرألا)هبيصنىلعينيطسلفلالصحيسلهف)

لصحيسينويهصلانأمأ(مالسلالباقمضرألا)مالسلاةيلمع

لزانتيأمدقينأنود(لماشلامالسلا)الماكهبيصنىلع

؟(لباقم

ءاليتسالالباقمدونهلااهيلعلصحيتلاتادعاسملاتناك

ةرذلاونيحطلاومحللانمةددحمتايمكمهتاسدقمسدقأىلع

نورمتسيسمهنأدونهلامهفدقو،"ايلوصافلاوركسلاوةوهقلاو

495-EdwardLazarus،1999،93-91ص.

-JeffreyOstler،2010،101-99ص.

.226-225ص،1982،نواربيد-

497-EdwardLazarus،1999،92ص.

498-JeffreyOstler،2010،111ص.

253



لمعلاىلإنيرطضمريغتادعاسملاهذهىلعلوصحلابًامود

ةموكحلاامأ،مهنمبلسامعًامئادًاضيوعتاهتفصبكلذو

نكمتيامثيرةتقؤمتادعاسملالعجلططختتناكفةيكيرمألا

مهتوقومهماعطىلعلوصحلاومهسفنأىلعدامتعالانمدونهلا

يفةداجنوكتنلةموكحلانأمايألاتبثتسو،؟"مهلمعنم

امدعبكلذوسفنلاىلعدامتعاللةمزاللاةجردلاىلإمهليصوت

يفرمتسملاريخأتلايفكلذادبو،مهنماهدارمىلعتلصح

قفتموهامعنؤملاتايمكصاقنإوتادعاسملالوصو

ةعارزلامزاولبدونهلاديوزتبمامتهالامدعيفكلذكو،؟أ"هيلع

اموهاذهو)؟أأتاودألاىلإةيشاملاىلإضرألانمًاءدب

مهقحنعلزانتلاباولبقولنيطسلفلهأريصمهيلعنوكيس

نميمدألامادختساللةحلاصريغتايمكوهنمثلانوكيسو

اولصحاملكباسحمتيسو،ياشلاوركسلاوبوبحلاونيحطلا

ضيوعتلليلكلانمثلانممصخيلءوجللاوةبكنلاةيادبذنمهيلع

مهيلعيتلانويدلايفنيقراغةلداعملاهذهدعباوجرخامبرو

مهاوآومهمعطأيذلا"مركلا"لباقمنييبرغلاوةنياهصللاهديدست

.(!إءوجللاتاميخميفنينسلاتارشع

93“-EdwardLazarus،1999،103ص.

49“-JeffreyOstler،2010،111ص.

4-PaulaMitche| Marks،1998،205ص.

-WilliamK. Powers،1989،114رص.
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Map Legend:

Lakunta Natinn: Lakصتta reservatiuns

Reserwed hy the 1H(H after 100 years ofcourt

Treaty forthe unresterned use auttinunus

ofthe Lakotapeople

alintau.1=137ت

reserwatinun after the UT5

1Hlatlt Hillsعthتاعstuة

ةيلمعدعب(اتوكال)ةيبرغلا"وس"ةليبقكالمألؤاضت:(17)مقرةطيرخ

ةيدنهلاةعطاقملاىلإمهليحرتمتيملواتوكاديف"وسلا"لظ

ككسلاتاكرشنأللبمهبةفأرال،ةيلاحلااموهالكوأيف

ملو،اهيلإنولخريساوناكيتلايضارألاكلتديرتتناكةديدحلا

ةيموكحلاتاسايسللينيبينامةنجلهتهجويذلاعذاللادقنلادؤي

ةميغلا"عيقوتنمرهشدعبو،يلمعنسحتيأىلإدونهلاهاجت
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ةرازوتردصأءادوسلالالتلانعلزانتلاىلع"ءارمحلا

دايجوةحلسأىلعءاليتساللشيجللرماوألاةيكيرمألابرحلا

يفدونهلااحصف،روكذلاعيمجلاقتعاو،تالاكولادونه

مهدعوقبسدقهنأمغرمهيلعدونجلاقابطإىلعتالاكولا

مهدضهجوتملومهتاكلتممومهسفنأىلعظافحلابقافتالاءانثأ

اهنمنكيمليتلاقدانبلاتردوصف،ةميرجباكترابةمهتةيأ

يتلاةركفلابذكفشكاموهو،ديجلاعونلانمليلقددعىوس

ةحلسأردصممهتالاكولادونهنوكنعشيجلااهانبت

دونهللنكميالناصحفالآةعبرأىلإةفاضإلاب،"أ"نيمواقملا

ىلإ"ءارمحلاةميغلا"دونهقوسيفعرشو،اهنودشيعلا

رابكلوةعتمألالقنلدايجلالامعتسابءاسنللحمُسسو،لاقتعالا

ءامعزلامهيفامبلاجرلاربجأوبوكرلابطقفءافعضلاونسلا

نصحوحنمادقألاىلعريسلاىلعنيرداقلاعيمجىلإةفاضإلاب

ةليبقلالقتعتسثيح(3و2و1ةيعجرملاطئارخلا)نوسنبور

شيجلاحنم"وسلا"لالذإنمديزملو،قدانبلاتاهوفتحت

ةليبقوينوبلاةليبقةفاشكنممهئادعألمهدايجنمًاريثك

مويلايفةدوعلابدونهللحمسو،؟أ؟عيبللةيقبلاتقيسمثبارغلا

مهدايجلنيقاوتلانيبراحملانمتائمنييعتبكوركموقيل،يلاتلا

يئادفلاحبصأامك)شيجللةفاشكةفيظويفمهتحلسأو

نايكلانمأىلعظافحللًايطرشهحالسعزندعبينيطسلفلا

4-RobertW. Larson،1997،208ص.

.227-226ص،1982،نواربيد-؟3

-EdwardLazarus،1999،93ص.

-RobertW/. Larson،1997،208-206رص.
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كوركجروجلارنجلاغلبيسذإانهفقوتتنلةناهإلانكلو

اذهىلوتيسوهتليبقلًاميعزلظينلهنأ"ءارمحلاةميغلا"

ضيبلاعمةنويلرثكأوهو،"طقرملاليذلا"هسفانمبصنملا

تاماعزاندالبيفةنياهصلاونويكيرمألارّيغةرممك)،هنم

هجاويسكلذعمو،(؟ددجءالمعحلاصلمهعمةنواعتمريغ

لبطقفهموقةدارإبًاميعزحبصيملهنأبًامهت"طقرملاليذلا"

قبطنتبرعلاانئامعزنممك)ةيكيرمألابارحلاةدعاسمب

ضيبلانمريدقتىلعلصحهنأبو(؟ًاضيأةمهتلاهذهمهيلع

"وسلا"ةليبقيفديحولاميعزلاهنكلو)،؟أ؟هموقريدقتنمرثكأ

مدصيسو،(رصحمهلسيلفانؤامعزامأ،كلذهيلعقبطنييذلا

هسفانماهلغتسيمليتلاةناهإلاهذهنمملاسملا"ءارمحلاةميغلا"

لجرلااضرببصانمللقوتتيتلاانتاماعزسكعىلع)

ىقلتياذاملوهلعفيذلاام"ءارمحلاةميغلا"لءاستو،(ضيبألا

؟هل"اقيدص"هنظيذلا"مظعألابألا"نمةلماعملاهذه

ةقفاومىلعًاريثكةفقوتمهتناكمدادرتسالهتالواحمحبصتسو

بألا"ةرضحيفءامعزلاعيمجلبقهثدحتلثم،ضيبلا

تالارنجبهتقالعروطتو،ألوأهايإهتحفاصمو،"مظعألا

ةرزجم"ذنميداعملايكيرمألاماعلايأرلاةاعارمو،شيجلا

نوهركيثيحىلإهموقليحرتدعبهمهحبصيسو،"رتساك

بألا"عمضوافتيوفقوملاردصتينأيروسيملارهنىلع

نيذلا،"أ"نيبعتملاهموقرارقتساللضفأناكمىلع"مظعألا

نيضرعمءاتشلاروهشاوضقوًارسقليحرلاىلعاوربجأ

ًابلطنوخرصياوحبصأومهنمنوريثكتامفنيعئاجوءاونالل

444-CharlesA.Eastman،1997،18ص.

45-RobertW. Larson،1997،219-218و209-208ص.
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تاضوافمدعب"مظعألابألا"مهلنذأىتح؟أ"ةدجنلل

سيلوةماقإلاىلعرصتقتةدوعمهطيحمىلإةدوعلاب*أ7ةريسع

وهو)*أ؟ءيشيأيضاملاةيلالقتساوةماركوةيرحنماهيف

ىلعةدايسلايفهقحوهحالسنعلزانتلابركفينملكلسرد

اذامو،دونهلاعمثدحامكسيلوةرملاهذهًاراتخمنيطسلف

اذامونيطسلفعابرأةثالثنعمهلزانتاوعقونيذلاريصمناك

ةدوعمهدالبىلإةدوعلاقحنعنولزانتينيذلاريصمنوكيس

عاونألكنوضفرينيذلابارغألاةنميهتحتتسيلوةميرك

.(؟ةيوستلا

445-EdwardLazarus،1999،96ص.

47-RobertW. Larson،1997،224-218ص.

48-EdwardLazarus،1999،96ص.

-RobertW/. Larson،1997،218-217لص.
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نأبًاينوناقرصتناوهودعفطاعتىلعلصحكنوبلاميعز"فقاولابدلا"

يفسوملمروطتىلإدؤتملايازملاهذهلكنكلو"أصخش"هنوكبفرُتعا

ىدمىلعتلدف"هصخشب"ةروصحمتلظونييلصألاناكسلاةيضق

ىلعتاراصتنالاةيمهأفعضوماعلايأرلاوودعلانمفطاعتلاةيلعاف

قرولا
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نيرخآدونهباسحىلع"وسلل"ليدبلانطولاعورشم

"وسلا"ةيمحمدودحةيكيرمألاةموكحلاتمسرامدنع

لكشباهيلإتمض،1868يمارالنصحةدهاعميفىربكلا

ةريغصلاةيعارزلاPoncaاكنوبلاةليبقةيمحم"دمعتمريغ"

برغلاوبودنمناكامك)"وسلا"ةيمحمبونجيفتحبصأيتلا

يفو،(مهبارشسلاجميفيثبعمكحتباندالبدودحنومسري

ليحرتسرجنوكلانمةيدنهلانوئشلابتكمبلط1876ةنس

ةقيثولاةلصلاتاذOmahaاهاموألاةليبقةيمحمىلإاكنوبلا

ثيحةيلاخلااهيضارأىلإ"وسلا"دونهلالقنلًاديهمتكلذواهب

نيبراحملاءالؤهىلعيروسيملارهننًمابيرقةرطيسلالهست

نكلو،"طقرملاليذلا"و"ءارمحلاةميغلا"ةدايقتحتنيسرشلا

ررقوةيدنهلانوئشلابتكمبلطنمدعبأبهذسرجنوكلا

بونجلاىلإًاديعبةيدنهلاةعطاقملاىلإاكنوبلاةليبقليحرت

برغلالواحيتلاليدبلانطولاعيراشمعورشملااذههبشي)

نيطوتحلاصلةيبرعقطانمءالخإةصاخنويكيرمألاو

عيراشملاهذهرهشأو،مهضرأنمًاضيأنيدورطملانيينيطسلفلا

.(ءيندلاضرغلااذهلنانبلنمةنراوملاليحرتةلواحم

مهباجعإاودبيملعالطتساةلحريفءامعزلابهذامدنع

نودوعييمسرلاقفارملامهكرتف،مهيلعتضرعيتلاضرألاب

ةليبقتقيس،(ليم500)مادقألاىلعًاريسةليوطلاةفاسملاكلت

يذلاسرجنوكلارارقمغرةوقلاب(درف700يلاوح)اكنوبلا

يفةريسملاتقلطناو،لاقتنالاىلعمهتقفاومبوجوىلعدكأ

ًاقاشًاموينيسمختقرغتساو1877يام/رايأ/ويامرهش

ضارمألاولويسلاوعباوزلاوراطمألاودربللهيفدونهلاضرعت
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اياحضلانمضنم"فقاولابدلا"ةليبقلاميعزتنبتناكو

ةجيتننوتوميسدونهلانأيموكحلاليكولاعقوتو،لسلاببسب

تدأو،راحلابونجلاخانمودرابلالامشلاخانمنيبفالتخالا

وطوبرقسالاوازنولفنإلاكضارمألاوةرارحلاكةئيسلافورظلا

نملوألاماعلايفةليبقلادارفأعبرةافوىلإايرالملاوراحزلا

/سطسغأرهشيفدونهلابلاط،ةيدنهلاةعطاقملايفةماقإلا

ةليبقنألًانكممكلذناكومهنطوىلإةدوعلاب1877توأ/بآ

يسايسلاماظنلانكلو،تلحرمثاليلقالإهيفثكمتمل"وسلا"

نأدونهلانمديرينملاهبجومبقحيةقباسهذهنوكتنأيشخ

مويلاةنياهصلاصرحيامك)هنطوىلإدوعيوهتيمحمكرتي

،(هيلعىنبُيةقباسنوكتالىتحينيطسلفيأةداعإمدعىلع

ةديدجةيمحمىلإةيدنهلاةعطاقملالخادىرخأةرماولقُناملف

ةليلقةيبطلاةيانعلاونؤملاتناكمادقألاىلعاليم150ةفاسم

بدلا"نبامهنمضنموًاضيأتايفولانمريثكىلإىدأامم

ًاضيأهنبادقفيذلاميعزلامهنمومهضعبعفداموهو،"فقاولا

نميناثلانوناك/ريانيرهشيفألامشةدوعلاةلحرءدبىلإ

ضبقلاومهبقعتبكوركجروجلارنجلاشيجلارمأف1879ماع

يفدونهلاضيبلادعاسدقو،ةيدنهلاةعطاقمللمهتداعإومهيلع

هيلإلصتنأبجييذلاسؤبلاىلإةراشإيهو)ةدوعلاقيرط

ىلعمهسبحمتاملو،(اهودعنمفطاعتىلعلصحتلةيحضلا

عوطت،هفيسوهبلقنيبرئاحلاومهعمفطاعتملالارنجلادي

حامسلاودونهلافاصنإببلاطتىوعدعفرلنيماحملاضعب

اوسيلدونهلانأبكلذدريمسرلاءاعدالانكلو،ةدوعلابمهل

روتسدلايفاهيلعصوصنملاقوقحلابنوعتمتيالو"أصاخشا"

"فقاولابدلا"نأىوعدىلإةيضقلاتلوحتانهو،يكيرمألا
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قبطنيمثنموضيبلاكةايحلاديريراصوهتليبقنمبحسنا

تراطو،ةيروتسدلاقوقحلابعتمتملا"صخشلا"ةفصهيلع

يدنهلاميعزلابناجىلإماعلايأرلاحبصأوقافألايفةيضقلا

يأىلعقبطنيامهيلعقبطني"صخش"هنأبيضاقلامكحو

قحيالفاذهلوهتليبقنمباحسنالاراتخادقمادامضيبأ

ناكميفهزجحوأهتقفاومنودرخآىلإناكمنمهلقنةموكحلل

قرشلاباجًايمالعإالطب"فقاولابدلا"حبصأف،هتدارإدض

ميعزبسكو،ةيدنهلانوئشلاحالصإةركفوحنعفدويكيرمألا

ديؤملاهفقومنمةيودمةيمالعإةعمس"ءارمحلاةميغلا""وسلا"

هلخدتوةرتفلاسفنيفكلذك"ناياشلا"ةدوعومهتدوعواكنوبلل

ناكمكحلااذهنكلو،نأشلااذهيفةيكيرمألاةسائرلاىدل

بدلا"حنميذلاضيبألالجرلاريمضزخولاتاكسإدرجم

ىلعهميمعتمتينأنود(1880)هنطويفةيمحم"فقاولا

نييلصألاناكسلاعومجمىلعهميمعتنعالضفاهسفنهتليبق

ببسبو،مهيلعقبطنينيذلانمةقيضةرئاديفًادودحملظو

لارنجلاشيجلادئاقحضوأدقفيسايسلاماظنللرارقلااذهديدهت

بدلا"ةلاحىلعالإقبطنيالةمكحملامكحنإنامريشمايلو

راصتنايأةيدودحمدكؤياميوهو،ةلقلاهعابتأو"فقاولا

عقتسةياهنلايفو،ءايوقألاعمتجميفةيحضلاهزرحيينوناق

نوناقةلئاطتحتاهلجألاكنوبلالضانيتلاةيمحملايضارأ

دوجوءاهنإمتيسوضيبلاىلإاهيضارأبرستتسوصيصحتلا

.؟أ؟كلذدعباكساربنيفةليبقلا

.272-261ص،1982،نواربيد-419

-PaulaMitche| Marks،1998،162-160و147-146رص.

-DavidJ. Wishart،1994،216-202رص.
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ادنكىلإ"سلاجلاروثلا"ءوجلو"نونجملاناصحلا"لتقم

عومجلليكيرمألاشيجلاةدراطمءانثألاهذهيفترمتساو

ةدراطملاطغضتحتو،نيمواقملااهئامعزوةضفارلاةيدنهلا

يضارألالخاداهلثمبةنياهصلابلاطييتلا)ةنخاسلا

دونهلانمريثكلمحتيمل(ةمواقملارصانعدضةينيطسلفلا

بورهةلاحيفءاقبلااوعيطتسيملوماقتنالاتايلمعطوغض

رصاحامدعبو،رخألاولتًادحاوءامعزلاملستساف،رمتسم

يركسعلاراصتنالاداقيذلا"نونجملاناصحلا"ةريشععوجلا

ناتطيرخلا)نوسنبورنصحبرقملستسا،ريغصلانرقلايف

امدعب1877يام/رايأ/ويام7يف(2و1امقرناتيعجرملا

ةلضفملادونهلايضارأيفةيمحمبكوركجروجلارنجلاهدعو

،دونهلاىلعرصتناهنأشيجلاداقتعامغرو،دورابلارهنلوح

ةصخرملاريغوةبالخلادوعولاىلعالإنبيملمهمالستسانإف

ناكمإنع"ناياشلا"و"وسلل"زلياموكوركاهلذبيتلا

رمتستسو،؟"ءادوسلالالتلانمبرقلابمهلتايمحمصيصخت

نماميسال،لبقتسملايفةصخرملاريغدوعولاقادغإةيلمع

عيراشمىلعدونهلاةقفاومجاردتسال،امهيسفننيلارنجلانيذه

بقاروققحتتملدوعولاهذهنكلو،ىرنسامكضيبألالجرلا

وحنًاقرشنولخريهموقمغب"نونجملاناصحلا"

عمةقادصلاومالسلاءامعزنأخيراتلايوريو،؟أيروسيملا

-RobertW/. Larson،1997،232-231رص.

-CarlWaldman،2006،234-233رص.

-AngieDebo،1983،212-210ص.

429-JeffreyOstler،2010،102ص.

44-EdwardLazarus،1999،94ص.
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ناصحلا"مالستساةقروببعللايفاوسفانتةدحتملاتايالولا

"طقرملاليذلا"ماقدقف،؟ضيبلاةداسلانمبرقتلل"نونجملا

ىلعءانبمالستسالابسرشلابراحملاكلذعانقإبلوربلاميعز

ةقطنمىلإ"وسلا"ليحرتمدعب"طقرملاليذلل"كوركنمدعو

ناصحلا"لخداملو،ققحتيملكلذكدعووهو،؟؟؟يروسيملا

وهميعزلااذهناك"ءارمحلاةميغلا"ةلاكوهعابتأو"نونجملا

وهلخدتامدعب؟؟؟مالستسالاوحنهتقفارم"فرشب"يظحيذلا

نمحمطيناك"ءارمحلاةميغلا"نأبلاقيو،43عانقإللرخألا

جروجلارنجلااضرىلعلوصحلابهتماعزدادرتساكلذ

.؟؟؟قبساميفةماعزلاهنمبحسيذلاكورك

دعبةطلسلاعمًانواعتم"نونجملاناصحلا"نكيمل

"مظعألابألا"ةلباقملنطنشاوةرايزضفرذإ،همالستسا

نيذلانيملاسملاءامعزللثدحامبربتعيناكو،هعمضوافتلاو

نينيدباوحبصأدقونطنشاونماوداعفقيرطلااذهاوكلس

نكيملومهيفهيأرنوكرديمالسلاءامعزناكو،ةبالصلايدقاف

تادعاسملاملستىلععيقوتلاضفرامك،427كلذمهبجعي

تمصلابهليموكحلاليكولاماهتاىلإىدأامم،ةيموكحلا

اليتلاةمهتلا)هبعشعمىتحةيروتاتكيدلاوةسرطغلاومهجتلاو

لواحاملو،(مايألاكلتذنماهتقروببعللانعنويكيرمألافكي

ةليبقوفيزوجميعزلاةدراطملةفاشكلادينجتكوركلارنجلا

424-|Charles M. Robinson،1996،330ص.

.232-231ص،1982،نواربيد-؟3

44-RobertW. Larson،1997،211ص.

425-|Charles M. Robinson،1996،330ص.

449-RobertW. Larson،1997،211ص.

.232ص،1982،نواربيد-427
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جتنتسا،ةرتفلاكلتيفمواقتتناكيتلا"ةمورخملافونألا"

"سلاجلاروثلا"ةقحالمناكفدهلانأ"نونجملاناصحلا"

ىلإًاديعبهجوتلاوةلاكولاكرتبددهو،ادنكىلإئجاللا

ةمدخىلعقفاوهنأنيخرؤملاضعبيوريو،؟؟لامشلا

يفالتاقأطخنأالإ"ةمورخملافونألا"ةقحالملشيجلا

تاماهتالانمديزمىلإىدأمهافتءوسيفببستةمجرتلا

.؟؟؟ضيبلاىدل"نونجملاناصحلا"ةناكمروهدتو

تيبيكوركناكدقف،هاياوننمةقثاونكتملةموكحلانألو

ريغءامعزلانجسُيثيحاديرولفىلإيفنلاولاقتعالاةينهل

ةميغلا"ناكدعاصلاهمجنةهجاوميفو،؟"مهيفبوغرملا

لويمنمةيمحملايفيموكحلاليكولارذحي"ءارمحلا

أجلهلاقتعادونجلالواحاملو،ةفرطتملا"نونجملاناصحلا"

هتماعزبفارتعالابهبلاطيذلا"طقرملاليذلا"ةيمحمىلإ

ىلإداعاملو،هتءاربتابثإوةدوعلابلمتحملاسفانملااذهعنقأو

ضفروةيهاركلاوءادعلابهجوو"ءارمحلاةميغلا"ةيمحم

امدنعنكلو،؟أهلاقتعابرمأوهعمضوافتلالوئسملاطباضلا

نايطرشماقةسارشبمواقوريقحنجسيفهبجزينأضفر

هبناجىلإلتاقاملاطيذلاهتلوفطقيفرامهدحأناكوهدييقتب

لتقلابءادوسلالالتلاعيبنعثدحتينملكددهيًامويفقوو

كارعلاىهتنامث،ًايطرشهونيعوضيبلاهارتشاىتح(1875)

428-RobertW. Larson،1997،213ص.

423-|Charles M. Robinson،1996،338ص.

39“-RobertW. Larson،1997،212ص.

-|Charles M.Robinson،1996،338رص.

434-RobertW. Larson،1997،214-212ص.
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تناكو،؟ةهلتقمىلإةنعطلاتدأفةيقدنببيدنجديىلعهنعطب

يفكلذو،؟؟؟"سلاجلاروثلل"مامضنالاهتينبقلعتتهتاملكرخآ

كلذبو،1877لوليأ/ربمتبس5موييفنوسنبورنصح

ضيبألالجرلاعمةدهاعمعقويمليذلاةمواقملازمرىضم

ىلإًارحشيعيناكوضرألاثرحيملوروصممامأفقيملو

بونجليمةئامدعبىلعنيثالثلاوةسماخلانسيفهتومموي

.؟؟؟ءادوسلالالتلابرقهسأرطقسم

ليحرتبرماوألاتردص"نونجملاناصحلا"تومدعبو

ثيحيروسيملارهنىلإ"طقرملاليذلا"ةيمحميف"وسلا"

كلتىلإباهذلاىلعمهرابجإمدعبدوعوىلعاولصحدقاوناك

ةممصمتاعامجتبرهليحرلاقيرطيفو،ةرفقملاضرألا

تحترارحالليقبيذلاديحولاأجلملاىلإمامضنالاىلع

ادلاونيبراهلانمضنمناكو،ادنكيف"سلاجلاروثلا"ةماعز

يفاهانفديللطبلاامهنباتافرالمحناذللا"نونجملاناصحلا"

يذلا؟؟؟؟؟؟؟؟"ةحيرجلاةبكرلا"ريهنبرقامهاوسهبملعيملناكم

.1890ةنسيفكلذدعبةيدنهلاةمواقملاتاهجاومرخآدهشيس

.233ص،1982،نواربيد-؟3

-EdwardLazarus،1999،94ص.

433-MarkDiedrich،1998،112ص.

434-EdwardLazarus،1999،94ص.

.234-233ص،1982،نواربيد-435

266



شبكنع"%ععمزقين-ةF.يب-------=-==========

-------- ال"%.م...."ةيميسماغملابةئيب%ع/ش(.(%ةعيةيتنيرسيتمتف -

-- يثي..ف-1"8تابول"%ممَّيعمامنيب...مييب

ةعُي-ز.-ة1"--ة:::::

. ةرتةق...مهن..م

--------:رييHييغت -عععهكةميمتهقُييرأ.-
--------

-----
- -

،(%. : يب".يا.يد..ينيمي ------------ . -

- -1

:::: :: Fr rIHH:: H-i

------------------------------------------------
---- ------

----------------------------------------------------------------------------------------------

r ز :: :: :::::

."فت-:-:ج.م..مم3

.م.مF;::::::::::::ةت

= =s r r = = :,"..".
ةا-.----

-----------

يفةبّيغُي

.-----8-3 --------------------- 3---------

غنيي-::-----::::::::::::::::::::::يتت--

ملاعلايفلاثمتربكأءانببحمستاكيرمأ،ناوألا

ةنسذنممويلاتحنيلاثمتلا،اهيديبهتلتقامدعب"نونجملاناصحلل"ةبطاق

لازتاموبراحملااذهاهلجأنمبراحيتلاءادوسلالالتلايف1948
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عنامالو،ًايحايسًاقفرماهلعجواهباصتغاىلعرصتةيكيرمألاةموكحلا

ةنيزخنوئلمينيذلاحايسلابذجلاهتاهجاودحأيدنهلانوكينأنم

ىلعميظعلابراحملاةلالسونويلصألاناكسلاضرتعيو،ضيبألالجرلا

لاثمتلاداعبأنوكتسو،هوجوةدعنممهديلاقتضقانتاهتفصبلاثمتلاةركف

نوكيسميعزلاهجونأملعلاعم،ًاعافتراًارتم172وًاضرعًارتم195

ءاسؤرلاهوجونمهجولكلًارتم18بةنراقمًارتم27هعافترا

نًعارتموليك27دعبييذلارومشارلبجبصنىلعةعبرألانييكيرمألا

؟؟؟؟؟ايديبيكيوةعوسوملوقتامكلاثمتلا

#http://en.wikipedia.org/wiki/Crazy_Horse_Memorial - “ 35
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هبةنراقميرشبلامسجلاةلأضودبتونآلاىتحل
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ناكنوعّقويونوملستسيونودَراطيعيمجلاناكامدنع

ردقةرحلاهتايحفانئتسالواحي"سلجلاروثلا"ربكألاميعزلا

دحأكلذنعربعيامكةايحلايفهبيلاسأنمسيلمالستسالانأل

تايالولايفدونهلاةملكعمجلواحهنإلب،؟7نيخرؤملا

ةطرشلاةلايخىلعضرعوكلذبلبقيمل"بارغلامدق"ادنكيف

غرفامدعبو،؟"وسلا"لاتقلابراحميفلأبمهديوزتةيدنكلا

لينولوكلادونجعممادصلابتهتنايتلاهتاءاقلنمميعزلا

ررقفاوبعتىتحنولوجيونوعجارتيدونهلالظ،زليامنوسلن

ادنكيفةيناطيربلاتاكلتمملاىلإدودحلاروبع"سلاجلاروثلا"

لواحهنكلودحاوعوبسأنوضغيفاهلصينأناكمإلابناكو

دودحلاربعهيلعرثعيملاملو"نونجملاناصحلا"دجينأألوأ

ةعبسدعب،ايروتكفةكلملا،"ةدجلا"وأ"ىمظعلامألا"ضرأىلإ

يذلاعوبسألاسفنيف؟"(1877يام/رايأ/ويام)رهشأ

امكنوسنبورنصحيفهيفملستسيدينعلابراحملاهقيدصناك

؟؟أحلسملاعارصلاامتخنيذللاامهناثدحلاناذهناكو،؟؟"رم

.؟؟يكيرمألاخيراتلايفةيدنهبرحربكأهنوكبفصُويذلا

437-BenjaminCapps،1982،209ص.

.88ص،MarkDiedrich،1998ـ438

433-StanleyVestal،1980،207-206ص.

-BenjaminCapps،1982،211ص.

449-|Charles M. Robinson،1996،332ص.

44-eromeA.Greene148ص،1994،ل.

.xxiص،عجرملاسفن-**
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ةموكحللًايلاومناك،ءادوسلامدقلاةليبقميعزCrowfoot"بارغلامدق"

نععجارتيسهنكلو،ضيبلادًضايركسعًالمعدناسينأضفروةيدنكلا

،هتليبقلديحولاهؤالوناكذإ،ةثوكنملادوعولاةجيتندعباميفءالولااذه

44ةكاذنيحىرخأةيلمعتارايخهلوانتميفنوكينلنكلو

443-HughA.Dempsey،1972،191و165-164و161و157و145ص

.193و
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ريغصلانرقلارهنةكرعمراثآ

ناوج/ناريزح/وينوي25مويقحاسلادونهلاراصتناىدأ

ةكرعملانوكمغرو،ديعبلاىدملاىلعمهتميزهىلإ1876

بورحيفدونهلاتاراصتناربكأيهريغصلانرقلادنع

رتساكةفقوتناكامكةريخألامهتفقوكلذكتناكدقف،لوهسلا

يفةسدقملامهضرأنعيلختلاىلعاوربجأذإ،ةريخألا

مهتمواقمعضومتلازامةيعرشريغةقيرطبءادوسلالالتلا

ةيددعتلابىنغتييذلايكيرمألاعمتجملالازامو،مويلاىلإ

ةقيرطبقيضيمهتاعمتجمىلعاهضرفلنيرخألادالبوزغيو

زومرمارتحاىتحضفريوهتقيرطريغةايحلايفىرخأ

هذهلةصاخلاهتيؤرضرفىلعرصيوًاملظاهكهتناىرخأ

لالتلاةسادقعمو،اهباحصأقوقحنعةعوزنمزومرلا

مهتيرحوةايحلايفنييلصألاناكسلاةقيرطتلحرءادوسلا

ةيموكحلاتادعاسملاىلعنودمتعياوحبصأف،ًاضيأمهلالقتساو

.ةايحلاديقىلعءاقبلل

شيجللًامسحرثكألاةميزهلايهةكرعملاتناكدقل

ًاضيأتناكاهنكلو،ةيدنهلابورحلاخيراتيفيكيرمألا

صرفنمىقبتامىلعتضقيتلاودونهللةيئاهنلاةميزهلا

دعبو،ضيبلاودونهلانيبةوهلارسجيفةيريخلالويملايوذل

نولوئسملاويكيرمألاماعلايأرلابلصتةكرعملاءاهتنا

ضرأحاتجتنيمقتنملالويستعفدناو،نويركسعلاونويسايسلا

،درشتوقرحتورمدتولتقتبناوجلالكنممهدراطتدونهلا

444-GeoffreyC. Ward،1996،303-302ص.
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عقتملهنإف1890ةنسىلإعطقتملالاتقلارارمتسامغرو

اهيفرتساكتومناكيتلاريغصلانرقلاةكرعممجحبةكرعم

ككسلاطوطخمثنمتأدبو،نمزلانمةبقحةياهنىلعةمالع

،ةديدجلاتادلبلاوندملاتقثبناف،برغلاحاتجتةديدجلاةيديدحلا

ةفيظوتريغت،ميلقإلالدبتامكو،ضرألانونطوتسملاالمو

نملقثألالامعألاتلظوهنعءابعألافختملنإوهيفيدنجلا

.445هبيصن

رثكألا(1877/12-1876/2)ىربكلا"وسلا"برحتناك

ًايدنج283اهيفلتقدقف،ةيدنهلابورحلايفةقفنوةفلك

هذهو،نورخآ125حرجو،ريغصلانرقلاةكرعميفمهمظعم

ةقزترملاونييندملالمشتالومهدحودونجلاصختماقرألا

دحأصحيملو،ةيكيرمألاةموكحلاةمدخيفاولمعنيذلادونهلا

مهلتقنيذلاضيبلانممهريغونيبقنملاونينطوتسملاددع

و1876/3نيبةدتمملاةرتفلايفو،؟؟؟ةرتفلاكلتيفدونهلا

ىلعرهشلككابتشالدعمبحلسمكابتشا15عقو1877/5

تطغعبرمليمفلأ120اهتحاسمضرألانمةعساوةعقر

اناتنومواكساربنوةيبونجلااتوكادتايالونمةتوافتمتاحاسم

يكيرمألاشيجللةلتاقملاةوقلااثلثناكو،447ةيلاحلاجنموياوو

دقو،"؟دونهلاةدراطموموختلانوصحةسارحيفنيكمهنم

ذنميكيرمألاشيجلابترمةنسأوسأاهنأب1876ةنستفصو

بيليفلارنجلاظحالو،؟؟؟ةيكيرمألاةيلهألابرحلاةياهن

445-DavidNevin،1982،220ص.

445-|Charles M. Robinson،1996،336ص.

.xvص،1993،لeromeA.Greene-؟؟؟7

448-DavidNevin،1982،160ص.

443-|Charles M. Robinson،1996،صxxiii.
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ددعىلإدونجلانمنيباصملاةبسننأهريرقتيفناديريش

برحلايفاهسفنةبسنلانمربكأبرحلاهذهيفنيكراشملا

ةلعتشمتناكيتلاةيسورلاةينامثعلابرحلاوةيكيرمألاةيلهألا

نيبرحلالاوهأمغركلذو،(1878-1877)ةرتفلاسفنيف

فصوةيدنهلالوهسلابورحىلعقلطأاذهلو،نيتروكذملا

ىلعتعلدناةفينعتاهجاوماهنألةيكيرمألاةداورطبرح

ةعاجشلاىلعتلدو،؟"ضرألانمنيابتموعساوحرسم

تينغيتلااكيرمأةذايلإاهيلعقلطأامك،ةيويحلاوميمصتلاو

رعشلاكمدلابمظنرعشيهو،"وسلا"موجهلاةنشخلاناحلألاب

نلودلاخلارعشلاكاليوطشيعتسو،روهزلابسيلويقيقحلا

شيجلاغارفوبرحلاهذهةياهنتدأدقو،؟"ًادبأتومت

تناكيتلالئابقلاةيقبلهغرفتىلإ"وسلا"ةمواقمنميكيرمألا

."ةمورخملافونألا"و"يشتابألا"لثمةمواقملابرذنت

،رالودنويلملافصنونينويلمتزهاندقفبرحلاةقفنامأو

(1865-1861)ةيلهالابرحلاءابعأبةلقثمةموكحىدلكلذو

غلبملااذهةيمهأسايقنكميو،(1873)ةيداصتقالاةمزألاو

ةيبرحةيراخبنفسةعستهبىنبينأناكمإلابناكهنأةقيقحنم

رئاسخامأ،ًاروفراحبإللةدعتسموًاديجةزهجموةحلسمةريبك

نيبراحملاةكرعملارئاسختلمشدقو،ةقدبردقتنلوملفدونهلا

امدعبءاونألاوعوجللضرعتلانمريثكمهريغتامو،مهريغو

459-JohnMcDermott،1998،28ص.

.340ص،WilliannBrandon،1985ـ451

-Edgarl. Stewart،1987،صvii.
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متدقف،ًادجةيلاعتناكفةيداصتقالارئاسخلاامأ،مهارقترمد

.؟؟ةايحلايفمهتقيرطىلعءاضقلا

تامالعمغرًامومعلوهسلادونهو"وسلا"ملاعىضقنادقل

مالكلاكضيبألالجرلانماهيلعاولصحيتلاةريثكلاةقادصلا

نيبةيدولاتاقالعلادكؤتيتلالئاسرلاوتايلاديملاولوسعملا

ديبأذإ،هلكمهملاعىلعءاضقلامتدقفكلذمغرو،نيفرطلا

،مهتشيعميفاهيلعنودمتعياوناكيتلاسيماوجلانييالم

،خاوكألاو،نوبقنملامهلحملحو،ةعساشلالوهسلامهنمتبلسو

دقو،اهنتمىلعنينطوتسملاعومجوةيديدحلاككسلاو،قرطلاو

اولظنيذلاةيقبلاامأ،كراعملايفنيبراحملانمنافلألتُق

،مهتايحةقيرطومهتيرحومهتداعسومهتحصاودقفدقفءايحأ

دورابلارهنحنموةسدقملاءادوسلالالتلاىلعءاليتسالاىدأو

نمةلاحيفمهكرتىلإتايمحملايفدونهلارشحوةريفولا

البنيدايصلانمًاعمتجماوحبصأونامرحلاوسؤبلاوزوعلا

لوهسلانمةرفقماياوزيفنيشمكنمًاودبو،دئارطالوديص

.؟؟؟يسآملاوثراوكلاتايركذىوسنولمحيالو،ةعساولا

452-|Charles M. Robinson،1996،336ص.

453-EdwardLazarus،1999،94ص.
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ةف--------ا...--

===

------

. " --------

:تفا."-

KennethFergusonنوسغريفثينيكمسرنم"سلاجلاروثلا"

اهيفةيزكرملارتساكةناكموموختلاةروطسأ

مادصلاصخلتىربكلا"وسلا"برحنإنيخرؤملادحألوقي

يفنييلصألاناكسلاوضيبلانيبتاقالعلاعبطيذلايفاقثلا
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ةرتفثادحأتلثمدونهلابقلعتياميف،نورقةعبرأةدملاكيرمأ

ىلعتقبطيتلاةيكيرمألاةسايسلارصانعأوسأبرحلا

قلعتياميفامأ،اهتاذبةمئاقتانايكمهتفصبةشهلامهلاوحأ

برحلاةياهنذنمربكألاةلمحلايهبرحلاتناكدقفضيبلاب

دضتالمحلاربكأنمةدحاوو(1865)ةيكيرمألاةيلهألا

ىربكلاةكرعملاتقويفو،هلكيكيرمألاخيراتلايفدونهلا

ىدلرخآثدحيأاهبمامتهالازواجت،ريغصلانرقلادنع

عيمجةصالخورهوجفلؤتمويلاىلإتلازامو،ماعلايأرلا

.””””اهدحوىربكلا"وسلا"برحلاسيلوةيدنهلابورحلا

يكيرمألابناجلايفريغصلانرقلاةكرعمراثآرصتقتملو

ةيوئملاىركذلايفتردصيتلاةيكيرمألاتالاعفنالاىلع

ةايحلامهئافلحو"وسلا"عاضخإبهتنتملو،لالقتساللىلوألا

ىلعنيرصتنملانمماقتنالابىتحوأتالاكولاوتايمحملا

شيجلاسرافهنوكبفصويذلارتساكجروجلارنجلا

هنوكب"سلاجلاروثلا"هودعهبشامك،؟"ميسولايكيرمألا

ناطلسلاكاهميقواكيرمألًايداعموًافلختموًاشحوتموًايومد

ءانثأهلهئادعةورذيفبرغلاناكيذلازيزعلادبعينامثعلا

نرقلاةكرعمهيفتعقويذلاتقولاسفنيفايراغلبثداوح

يفةيحةكرعملاىركذتلظدقو،4591876ةنسريغصلا

يفًافيلأتوًاركذثداوحلارثكأتحبصأويكيرمألانادجولا

ًامسحرثكأتناكىرخًأاثادحأنأمغر،؟"7يكيرمألاخيراتلا

“45-45-eromeA.Greeneص،1993،لxix-xv.

455-Edgarl. Stewart،1987،5ص.

.460ص،RichardSlotkin،1994ـ456

.14ص،عجرملاسفن-457
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ىتحاياحضورئاسخاهتقافىرخأكراعمو،؟"اهنمزيف

مليكيرمألالقعلانأدكؤياموهو،"ةيدنهلابورحلانمض

نمثدحلااذههلثميامللبهدحومقرللًاقفوثدحلاعملماعتي

روهمجلالظدقو،خيراتلاثادحأتايرجمنمضيناعم

ةيموقلاةراسخلاهذهيفةعيدخللضرعتهنأبدقتعييكيرمألا

تاحومطونيرلتدقعيتلاةيركسعلاةمكاحملابلتملو

.460مولكملاروهمجلا

ديلاقتلاوفقاوملانإنيكتولسدراشتيرزرابلاخرؤملالوقي

ةيعامتجالالغاشملانمتعبنةيكيرمألاةفاقثلاتنوكيتلا

ريربتلاوفنعلاوفواخملاوينامألاوتامامتهال)ةيسفنلاو

كلمتلديدجلاملاعلايفمهعارصولئاوألانينطوتسملل(يتاذلا

هذهنإو،نييلصألاناكسلانماهيلعءاليتسالاوضرألا

خيراتلاتعبطيتلا"موختلاةروطسأ"تنوكيتلايهتالعافتلا

ثدحلايهدونهلادضبرحلاتحبصأو،؟؟"اهعباطبيكيرمألا

لئاوألانونطوتسملاهانبيذلا؟؟؟يكيرمألاخيراتلايفزيمملا

،ةشحوملاةيربلايفمهئاقبضرفل؟؟؟برحلاوفنعلاىلع

عمتجملافيرعتلةليسو(ضفرلايأ)هتفصبيدنهلاضفرو

ةباتكللسيئرلاعوضوملايهبرحلاهذهتراصو،؟؟؟ديدجلا

ددعتمزاجمكتمدختساو،؟؟؟ةياعدللسيئرلاطيسولاوةيبدألا

.13 ىرص،عجرملاسفن-458

453-WileySword،1993،صxiii195و.

469-DavidNevin،1982،221ص.

45-RichardSlotkin،2000،4صويفلخلايجراخلافالغلا.

.78ص،عجرملاسفن-؟؟

.56ص،عجرملاسفن-

.69-68ص،عجرملاسفن-454

.67و56ص،عجرملاسفن-455

463
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مامأةنيعمعاضوأريربتلخيراتلااذهقايسيفتالامعتسالا

تاهجوتلايلثممىلإنيبراضملاىلإظاعولانمف،روهمجلا

لهأنمو،ةيسايسلابازحألاوةينيدلافئاوطلاوةيعامتجالا

دونهلاعمبرحلازاجمعيمجلامدختسا،موختلاناكسىلإندملا

نوكيثيحمهاياضقومهئارآمعدلاهيفكشالةمّلسماهتفصب

ودعلاوههلباقمو"قحملا"ضيبألابناجلاىلعثدحتملا

ىسومةصقتلمعتساامك)؟؟؟"لطابلا"وأيدتعملايدنهلا

هيلعهللاىلصدمحمهللالوسرةصقوأنوعرفومالسلاهيلع

زييمتلليمالسإلاخيراتلاقايسيفشيرقةاتععمملسوهلاو

سايقلايفقرافلاعمكلذولطابلاركسعموقحلاركسعمنيب

.(ثدحلاةيزكرموهمهملاذإ

ةقيرطبةقسنماهنكلوةيقيقحةصقيهانهةروطسألانإ

دقفتاهلعجياممرضاحللألداعميضاملالعجتوةيخيراتريغ

ددحتعمتجميأيفةيزكرملاةروطسألاو،؟؟7اهقالتخاةركاذ

ةروطسأ"تحبصأدقو،؟؟اهريغنمرثكأهمهتيتلااياضقلا

لايجأىلإاهلقنلرظنلاتاهجووربعلابةنوحشمةغل"موختلا

هاجتهلعفبجيامىلإمهدشرتو؟؟؟فقاوملااهئانبألددحت

دودحلاةروطسألةسيئرلاةفيظولاتناكو،ةددجتملاثادحألا

ناطيتسالاحلاصلمهتفاقثريمدتودونهلاىلعبرحلاريربتيه

تلظريغصلانرقلاةكرعميفرتساكةميزهنإ،"7"يبوروألا

ًاروضحتاظحللارثكأتحبصأواهنمزءاضقنادعبةيح

.23-22ص،عجرملاسفن-؟؟؟

497-RichardSlotkin،1994،24ص.

.23ص،عجرملاسفن-؟؟؟

.16ص،عجرملاسفن-45"

.65ص،عجرملاسفن-479
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ملروهمجلاىدلاهانعمنكلو،يكيرمألاخيراتلايفًاروصم

،؟7أريطاسألالكلثمهسفنيقيقحلاثدحلابةقالعهلنكي

ةلحرملاكلتيفةيمهأرثكألبىرخأةماهثادحأعوقومغرو

ءافتحالارمتساواهريغنمرثكأمامتهالاتبذجةكرعملانإف

موختلاةروطسأنمًاءزجتحبصأو،"7رضاحلااننمزىلإاهب

ريسفتلاتحنممثيكيرمألاناطيتسالانيوكتعمتأشنيتلا

،؟7؟"اذهانمويىلإةفاقثلانيوكتيفاهريثأترمتساوةكرعملل

،هنمزورتساكىلعاهسفنموختلاةروطسأتضرفامكو

ةيلاتلالايجألاىلعاهسفنةروطسألانمرتساكةخسنضرفتس

يفةرضاحتلازاميتلاوةيلايربمإلاوةيعانصلااهتروصب

تاحطانيفةيئرميهو،ةدايرلاومدقتلانعيسايسلاباطخلا

طوطخوتاعفارلاو،ةعيرسلاقرطلاو،تاهونيزاكلاو،باحسلا

.474بيبانألا

ةيديلقتلاةروطسألاىلإانليحتاهزومروةكرعملاتناكو

ةيدنهبرحدرجمهلكيبرغلاويكيرمالاخيراتلانوكيثيح

راصيتلايهةيدنهلابورحلانأثيح،"7"عساوقاطنىلع

ةضراعملافيرعتيففظوتتراصو،؟7؟اهبرسفيخيراتلا

وأىندألاتاقبطلانمءاوسةيشحولاوفلختلاكىطسولاةقبطلل

روثلا"ورتساكنيبعارصلاحبصأو،ةفلتخملاتايموقلا

عمتجملالخادىرخألاتاعارصلاريسفتلاليلد"سلاجلا

.13ص،عجرملاسفن-47

.14ص،عجرملاسفن-؟7

15ص،عجرملاسفن-

.12ص،عجرملاسفن-

.531و477ص،عجرملاسفن-؟75

.8ىلص،عجرملاسفنـ476

473

474
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ةراضحلانيبهجراخو،تايموقلاوتاقبطلانيبيكيرمألا

نيبدتممدحاوعارصوهونيملسملااميسالنيرخألاوةيبرغلا

.”77مهسفنمكحلنيمئالمريغمهنمونومكحينم

ثحبلاريربتوهةروطسالاهذهليداصتقالاساسالانإو

،لمعلاةوقوأةيلوألاداوملاواضرالاءاوسدراوملانع

ةيقبطلاةيعامتجالاتاقالعلاةركففقتدونهلاعمبرحلافلخو

وأعاضخإلاىتحعارصلارارمتسانمدبالثيحةيقرعلاو

ءارواميفىرخألاممألابتاقالعلاىلعقبطنياموهوةدابإلا

ىلعويناتيرويبلايضاملاىلعرتساكةروطسأقبطنتو،راحبلا

اذإيتلانيرضحتملاةفيظوىلعدكؤتثيحيعويشلالبقتسملا

ةيحضتلاىوسرتساكنكيملو،ةراضحلارّمدتساهنعاولخت

ةريخألاةفقولا"ةروطسأترشتنادقو،47سردلااذهلةمزاللا

.؟"7"ةميدقلاةيحضتلاريطاسأباههبشل"رتساكل

نعةصاخلاوموختلانعةماعلاةروطسألاهذهةغللازتامو

اهتفصبثادحألاميوقتورظنلاتاهجونيوكتردصمرتساك

ذنماهينبتيفحجنيذلايعانصلاعمتجمللةيجولويديأةجاح

اهدهشيتلاتارتوتلاعيمجىلعتقبطمثهروهظةيادبنمز

يراقلاعسوتلاوةيكيسكملابرحلالثميكيرمألاعمتجملا

مثةيلامعلاتارتوتلاوةيديدحلاطوطخلادادتماوةيلهألابرحلاو

اهثادحأءاهتنادعبترمتساونيبلفلاوابوكيفيجراخلاعسوتلا

ةديدجلادودحلاةسايسومانتيفبرحيفرصاعملانمزلاىلإ

ةياهنبمامتهالاتيحأيتلاةيلايربمإلاناغيرتاسايسويدينكل

.478و468ص،عجرملاسفن-؟77

.531ص،عجرملاسفن-؟79

.27ص،عجرملاسفن-47
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ذنماهنورظتنينونطوتسملاناكيتلانودجمرهةكرعموملاعلا

بجيو(1675)بيليفكلملابرحةامسملادونهلادضمهبرح

ةينثولاىلعراصتناللةمداقلالايجألاتاياهنلاهذهلدعتستنأ

نمزىلإتقولاكلذذنمو،؟؟؟"ناطيشلاومالسإلاوةيكيلوثاكلاو

ريكذتللةجاحبانسلو،مالسإلاوباهرإلاوقارعلاىلعبرحلا

يذلاينويهصلانايكلامعدلاشييجتيفةروطسألاهذهرودب

يكيرمألاناطيتسالاداوررارغىلعةدايرلابًامودفصو

يفقبطناامونييلصألااكيرمأناكسباهيفنوينيطسلفلاهبشو

نمةينيطسلفلاةلاحلاىلعقبطنينأبجيةيكيرمألاةلاحلا

.فقاوموفاصوأ

.58-57رص،عجرملاسفنــ480
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ما لروان معاصر رسم في الجالس" Ruaneنينغ"الثور Manningمن

Paperموقع Tole Supply Center481

481
-

esupply.com/chiefsittingbull3dkit16x20.aspxhttp://www.papertol
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ادنكيفةبرغلاتاونس

ادنكىلإسلاجلاروثلاتقبسدق"وسلا"نمةعومجمتناك

ةثالثبراقياملصوذإ،1876لوألانوناك/ربمسيديف

Woodبشخلالبجىلإمهنمفالآ Mountainاوماقأو

لوبقاهنكمياهنأةموكحلامهتغلبأويراجتزكرمبرقًاركسعم

قفاوف،دودحلاءاروتاراغيأباوموقيالأطرشبمهتماقإ

نمىرخأةعومجمتلصو1877ةنسعلطميفو،ءامعزلا

مهفصودقو،"اتوكان"طساوألاو"اتوكال"نييبرغلا"وسلا"

هبلقمهلقرو"نوروقوونوئداه"مهنأبشلووسميجشتفملا

."نوبعليفيكنوسنيلافطألابرحلاتلعجدقل":ىسأبلاقف

تاكرحتةبقارملتايرودةيدنكلاةطرشلاةلايختريس

وهامبمهبولققلعتةجيتنةطرشلاىلإاوتفتليملنيذلادونهلا

نمةنوكمتاعومجمنإ،طقنوفيخيالةطرشلاةلايخنإ":مهأ

روثلا"روبعرظتنتاهلوطبدودحلاعطتستةثالثوأنيلجر

ميعزلالصو1877يام/رايأ/ويامرهشيفو،"سلاجلا

.هموقنمةريبكةعومجمسأرىلع

،هتماقإلوبقطورشبهمالعإوهترايزلشلووشتفملابهذ

هغالبإو،يكيرمألاشيجلابجشب"سلاجلاروثلا"هيلعدرف

بناجلايفهحالسنفد"هنأوادنكيفأطخبكترينلهنأب

ةيدنكلاةموكحلانكتملكلذعمو،"دودحلانميكيرمألا

،"ساجلاروثلا"اميسالو،اهيضارأل"وسلا"ءوجللةحاترم

لامتحاكانه،ةدحتملاتايالولاعمتاقالعلارتوتىلإةفاضإف

مهطغضعضوو،"ءادوسلامدقلا"ةليبقعم"وسلا"مادطصا

مامأادنكيفًامومعدونهلالاحسيماوجلاناعطقىلعئجافملا
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نمنيدايصلانيبمادطصالاوأةعاجمللضرعتلاامإ:نيرايخ

نكيملكلذعمو،ةدحتملاتايالولانمنيتألاونييدنكلادونهلا

.؟ةأدبأةدحتملاتايالولاىلإةدوعلابنوركفي"وسلا"

روزيفرامعتسالاعورشميفريشبتلاطروتيىرخأةرمو

/ويام26موييف"سلاجلاروثلا"ميخميترامنترامبألا

مالستسالاوةدحتملاتايالولاىلإةدوعلابهعانقإليام/رايأ

لصونأىلإثيدحلاميعزلاضفرف،هدايجوهحالسميلستو

نم31يفنيفريإنوسيشتألينولوكلاوههلليمزوشلوو

ءاجاليوطًاباوجيكيرمألادفولاميعزلاباجأف،هسفنرهشلا

الحبصأستنكيننإفيلنويكيرمألاهلوقيامتعطأول":هيف

عمانللظولو،نهئانبأةئشنتنوديريءاسنلانإ،مويلاءيش

ىلعًادكؤموةدوعلابلطًاضفار،"ءيشالانحبصألنييكيرمألا

ينمذخؤتل؟ةدوعلاّيلعاذامل":نييناطيربلاعمءاقبلابهكسمت

يننوطعينل؟يلهوطعيلنييكيرمألادنعاذام؟يتحلسأويدايج

نييكيرمألانكلوريفولاميدلوًاينغًامويتنكدقل،ًاضرأ

ةدجلاءانبأعمءاقبللتئجدقل،ءادوسلالالتلايفهلكهوقرس

."(ايروتكفةكلملا)

تنتفدقل":نيفريإلاق"سلجلاروثلا"ةيصخشلهميوقتيفو

هنكلو،ءيشلاضعبةريصقةماقوذلجرهنإ،زيمملكشبهب

،ةعئارةيلاعةهبجو،رارصإلاىلعلديمفو،فيطلهجووذ

لكشبقرشيههجونإف،كلذلعفيامًاريثكوهو،مستبيامدنعو

همالكنزوبماقوًاديجهعوضومكرديلجركثدحتيو،عيدب

484-OgdenTanner،1981،178ص.
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تاناكمإاذالجررهظيهثيدحو،هبقطنينألبقهلك

.483"ةسنهدم

لباقف،ديصللًابونج"سلاجلاروثلا"بهذعامتجالااذهدعبو

ناصحلا"نأهنمملعو،ةطلتخملاءامدلايوذنمراجتلادحأ

هلأسف،نييكيرمألالاتقىلعهمزعىدبأف،ملستسادق"نونجملا

الانأ":ةزاتممةيزيلجنإةغلبهباجأف،دونجلانمىشخيالأرجاتلا

نحنيهءاسنلعجأسوةأرما"نونجملاناصحلا"،ًائيشىشخأ

نإ،نوبراحميدلمادامدونجلالتاقأسو،ءاتشلالولحلبق

ىلعو،ريبكلانرقلاةكرعمنوركذتيمهنإ،ألافطأاوسيليبابش

اولسرأمهنكلولاتقلاديرأالانأ،همحلنمةميلوبائذلاحنمأو

."ةأرماسيلابابكنهلانأمهيرأسويئارودونجلا

ىدمنعهلأسرخآًارجاترازثيحرخآناكمىلإلحرمث

رداغأملانأ":ميعزلاهباجأف،يشالتملاسوماجلالبقتسملهتيؤر

ينوعفدوكلذىلعدونجلاينربجأدقل،يتدارإبءادوسلالالتلا

لكريغتوءاجضيبألالجرلانكلو،ينطومبحأانأ،ًاعفد

ناسرفيأ)"ءارمحلافطاعملا"نيبينعفدينألبقمنيملهنكلو

لداعمهمالكنكلوًاريثكانيلإنوثدحتيالمهنإ،(ةيدنكلاةطرشلا

لوهسلايفةدوجومةريغصلاتاناويحلاتمادام،ميقتسمو

مهنكلومالسلجريتايحلاوطتنكدقل،لتاقأواهيفلظأس

الانأ،كلذدعببرهأنل،ةرخصلاىلإيرهظاولعجوينوعفد

."فقوملاسفنىلعيّيبراحمو،توملاىشخأ

.100-97ص،MarkDiedrich،1998ـ483
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يأ)"مظعألابالل"همالستسامدعببسنعرجاتلاهلأسف

لجريننأل":سامحوةوقبميعزلاهباجأف،(يكيرمألاسيئرلا

نمسيلو،هسفننعضارناسنإلكنإ،ةفلتخمتابغر

اننكلو،ءارقفنألانحن،ًانابرغنوكتنأروسنلليرورضلا

ناكاذإو،انتاوطخبمكحتيضيبألجركانهسيلو،رارحأ

ًاعيمجنحنو،انقوقحنعنيعفادمتومنساننإف،تومننأانيلع

ىلع"مظعألابالل"هلوقكنكمياماذهو،كلذىلعنوقفتم

ةجحلاسفن)هدضضيبلاعيمجسيلهنأرجاتلاهربخأف،"يناسل

ةيناسنإلاتاهجوتلاويبرغلاماعلايأرلابسكنعثدحتتيتلا

نكلو)مهبةقثلاعيطتسأال":ميعزلاهباجأف،(اناياضقلةرصانملا

ءاجةليلقرهشألبق،(إمويلاىلإمهبقثينماندالبيفلازام

،ًاتيبوًاضرأّيلعاوضرعو،مهتقادصنوضرعيلاجرلاضعب

،ةراجتلاديرأانأ،ايادهلابنيلمحمنوتأينيذلالكىشخأيننكلو

يئاسننععفادأينكلو،بورحلانشأالانأ،ايادهملستأنلو

.484"طقفيلافطأو

ةيدنهةهبجنيوكت1877فيصيف"سلاجلاروثلا"لواح

لثمةطيحملالئابقلاضعبءامعزبلاصتالابكلذوضيبلادض

ىلإةفاضإلابCreeيركلاوBlackfootءادوسلامدقلا

سيتيممهيلعقلطيناكنيذلاةطلتخملاءامدلايوذنيدلوملا

Metisتقولايفمهبلصتاهنإليقنأميعزللقبسنيذلاو

ةعطاقمنيوكتمهيلإًابلاطادنكدض1869ةنسهيفاوراثيذلا

.101ص،عجرملاسفن-؟ة4
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ملليرسيولمهميعزنكلو،ادنكيفةكرتشمةيسالخةيدنه

اهيلإيمتنييتلاةيكيلوثاكلاةسينكلانألبلطلااذهعمبواجتي

بصانمدونهلاىلوتينأضفرت،نويسنرفلا،نيدلوملاءابآ

."سلجلاروثلا"حارتقالًاقفوةيسايس

ةليبقميعزبتمتدق"سلاجلاروثلا"تالاصتامهأتناكو

تدأو،45تارمةدعهرازذإ،"بارغلامدق"ءادوسلامدقلا

،ةقباسلاةوادعلادعبنيفرطلانيبمالسةماقإىلإهتارايز

هنباىلعهمسا"سلجلاروثلا"قلطأديدجلاهقيدصلًاماركإو

.؟؟؟ريغصلانرقلاةكرعمةيشعيأ،ماعبكلذلبقدلويذلا

.123و108و91ص،HughA.Dempsey،1972-؟85

486-RobertM. Utley،1994،202ص.

-HughA.Dempsey،1972،123ص.
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مدقلاةليبقميعزمسالمحيذلا"سلاجلاروثلا"نبا"بارغلامدق"

مدق"هيفتاميذلاماعلاسفنيف1890ةنسهيبأعملتُق،ءادوسلا

ريبكلا"بارغلا

نوغيروأيف"ةمورخملافونألا"ةليبقتضفراملو

اناتنوملابجربعتبرهوةيمحميفةايحلاةدحتملاتايالولاب

يفناكيذلا"سلاجلاروثلا"نممعدىلعلوصحلاتلواح
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دقناكتقولانكلودعباميفهيأررّيغهنكلولخدتلانعةيادبلا

فونألا"نمةعومجمنأريغفيزوجميعزلامالستسابتاف

هذهعمءادعلاخيراتزواجتررقيذلا"سلاجلاروثلا"ىدل

اهيفماقأنيفرطلانيبةديدجةقادصةلحرميفلوخدلاوةليبقلا

"وسلا"ميعزبةقيثوةقالع"ضيبألاريطلا"مهميعزونوجانلا

.ةمداقتاونسةدمل

فونألا"ذاقنإةلحرنم"سلاجلاروثلا"ةدوعدعب

نأهنمملعامدنعمدصوشلووشتفملالباق"ةمورخملا

لواحدقو،مالستسالابهعانقإلًادفولسرتسةيكيرمألاةموكحلا

"ةمورخملافونألا"ةاسأمنألو،مهبعمتجينأهعانقإشلوو

باجأوةرئاثتناكميعزلارعاشمنإف،ةديدجلازتامتناك

ةيكيرمألاةموكحلاموقتنأقدصيالهنإطخسبشتفملا

"ةمورخملافونألا"ةليبقاهريمدتدعبةرشابمةيملسضورعب

ضيبلاكاهدعيناكيتلايهوعوجلاوءارعلايفاهدارفأكرتو

نأنكميفيكو،ضيبألالجرلاةراضحلاهينبتببسبًامامت

يتلاةليبقلاكلتتويباوذخأامدعبًاتيبنويكيرمألاهيلعضرعي

؟نينرقةدملاهيفتشاع

"فيزوج"نإ؟ةقيرطلاهذهبلَماعُيل"فيزوج"لعفاذام"

تنكدقل،ضيبللءاقدصأًامئاداوناكامهموقو"ضيبألاريطلا"و

مهيدلو،ةيبشختويبيفنوشيعياوناكدقل،ًاضيبًامئادمهدعأ

ضيبلادرطدقل،ضيبألالجرلاهللابنونمؤيو،سئانكوسرادم

يننوطعيليتآنأيلاتلامويلايفينولأسومويلا"فيزوج"

شحوتلابيننومهتيمهنأعمكلذو،اماعطوسبالموًاتيبيموقو
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عضولًافالخ)نييكيرمألاةيهاركوضيبلالتقوةوادعلاو

ريغيننكميله،يمامأليلدلااذهبو،(هسفنفيزوجمهقيدص

نمًاريثكانعمسدقل؟ةدئافلاام...؟ضيبلاءالؤهفادهأيفكشلا

انلاورفغينلمهنإ،(يكيرمألاشيجلا)فويسلاةلمحبيذاكأ

املنألاو،هكلمناملكانماوذخأدقل،ةكرعملايفمهايإانتميزه

.؟؟"انتايحنوذخأيس،ءيشانلقبتيمل

.103-102ص،MarkDiedrich،1998ـ487
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ميعز"لابجلاقوفيودملادعرلا"وأ(1904-1840)"فيزوج"ميعزلا

نمو،ضيبلاعمةرمتسمةقادصىلعتناكيتلاةمورخملافونألاةليبق

ةقادصلانملجساهيدلةليبقكانهنكيمل،يكيرمألابرغلالئابقلكنيب

نمكرالكوسيولةلمحتذقنأدقف،ةليبقلاهذهكضيبلاعمةرمتسملا

اهبلجيتلاةيحيسملايفاهدارفأنمريثكلخدو،1805فيرخيفعوجلا
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دضاهناريجةروثىلإمامضنالاتضفرو،488تاينيثالثلاذنمنورشبملا

ًاضرأاهتحنم1855ةنسيفةدهاعممهعمتعقو،1847ةنسضيبلا

يضارألايفبهذلانًعاثحب1860ةنسنمءادتبانونطوتسملانوبقنملا

دصةموكحلالواحتملونيملاسماهدارفألظةليبقللتنمضيتلا

ةعستنعيلختلاب1863ةنسيفدونهلاةموكحلاتبلاطدقللب،نيدتعملا

ىلعنوريثكقفاوةريغصةيمحمىلإليحرلاوةيقبتملامهيضارأراشعأ

ضيبلاسبالماودتراو؟؟؟؟"ةيحيسملاقنتعانمممهنمريثكو،ضضم

دقفكلذىلععيمجلاقفاويملنكلو،ةيشاملاةيبرتوةعارزلااونهتماو

نمريثكعمداعوسدقملاباتكلاقزمو"ريبكلافيزوج"ميعزلاضفر

،؟ألا"ضيبألالجرلايفمهلمأباخامدعبةيلصألامهتنايدىلإهموق

نيضراعموتادهاعمللنيديؤمنيباهسفنىلعةمسقنمةليبقلاتحبصأو

نمنويحيسملاهعقوامنومواقملاضفرو،نيينثوونييحيسموأ،اهايإ

ةملكغالبإدرجمسيلهنوكوريشبتلاىودجىلإةراشإيهو)تالزانت

فونألارابجإنكميالهنأتنارغسيسيلويسيئرلادكأو،(نيينثوللبرلا

نينطوتسملاطغضنكلو،مهتدارإنودةيمحملايفةايحلاىلعةمورخملا

يناطيتسالاعمتجملايفذوفنلانأىلإةراشإيهو)رارقلااذهىغلأ

يفدونهلاىلعنونطوتسملاىدعتو،(ىدابملاوقوقحللسيلوعامطالل

مهسفنأدونهلاطبضكلذعمو،باقعنودترممهمئارجنكلومهيضارأ

هيبأنم"رغصألافيزوج"ىلإةماعزلاتلقنامث،491اومقتنيملو

ةايحلابىلوألاةدهاعملانمًاماعنيرشعدعبةيكيرمألاةموكحلامهتبلاطو

ناسلىلعيكيرمألاشيجلاضفروكلذدونهلاضفرفةريغصةيمحميف

رركتمجذومن)ًاضيأيساقلانكلودونهلاعم"فطاعتملا"و"يقتلا"هدئاق

نمرخسومهمأضرألانأبمهتاريربتدراواهرفيلوأ(ةيدنهلابورحلايف

مغر،مالكلااذهعامسسيلوةيلمعءايشأنعثيدحلاديريهنإهلوقبكلذ

.165ص،BenjaminCapps،1982-؟ةف

483-JohnD. McDermott،1998،122ص.

439-BenjaminCapps،1982،166ص.

491-GeoffreyC. Ward،1996،310ص.
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مازتلالاىلعدونهلارابجإنكميالهنأةينوناقةساردلًاقفوملعيناكهنأ

حوارتتنيلوئسملاعفاودتناكدقف،اهيلعاوعقويمليتلا1863ةدهاعمب

،ديرينوغيروأمكاحناكامك"ةراضحلل"ضرألاءالخإيفةبغرلانيب

يموكحلاليكولاناكامكةيمحملايفةليبقلاىلعةرطيسلايفةبغرلاو

شيجلادئاقنمةيدنهلانوئشلاضوفمبلط1877ةيادبيفو،ديري

ىلإليحرلاىلعدونهلارابجإلةوقلالامعتسانامريشمايلولارنجلا

ضرأىلعةكرتشملاةشيعملانع"فيزوج"ثيدحعفنيملو،ةيمحملا

نيدتعملاةكراشمىلعمهتقفاومنيينيطسلفلادفتملامك)؟؟؟دونهلا

راكتحاىلعنيرصماوناكدوهيلانألةينيطسلفلاضرألايفةنياهصلا

ةدعاسمىلعلوصحلااولواحويكيرمألاشيجلاعماوكبتشاو(ضرألا

ميدقتتضفركلذلوضيبللىرخأةقيدصيهوCrow"بارغلا"ةليبق

ميدقلافلحلامغرةمورخملافونألاةدراطميفشيجلاتكراشلبنوعلا

"ناياشلا"و"وسلا"نمدونهمهتدراطميفشيجلادعاسامك،نيتليبقلانيب

ريغصلانرقلاةكرعميفةزيجوةرتفلبقضيبلااولتقدقاوناكمهنأمغر

؟؟"ضيبلادضمهتوادعىلعةمورخملافوناللمهتوادعاوبلغمهنكلو

نيطسلفاهتدهشةسرامميهوضيبألاوزغللتضرعتيتلابوعشلاةفأ)

رتموليكيفلأهتليبق"فيزوج"داقو،(1936ةنسىربكلاةروثلاذنم

شيجلاىلعةعارببدونهلااهيفقوفتتاكابتشاةدعاهءانثأضاًخابيرقت

ىرخأيفو،طقفدونهةثالثحرجلباقمًايدنج33دونهلالتقةكرعميف)

ىلإةفاضإلابنكلوًابراحم12لتقملباقمنيرخآ40اوحرجو29اولتق

ةيقبكلتاقي"فيزوج"ميعزلاناكو،(لافطألاوءاسنلاونسلارابكنم77

ةأطوتحتنكمتيملهنكلوادنكىلإلوصولالواحو،؟؟؟نيبراحملا

امدعب(418)هموقمظعموملستساف،كاهنإلاوعوجلاوءاونألاوةقحالملا

(ًارتموليك60)ةيدنكلادودحلانمرجحىمرمىلعوهوليم1700عطق

،"سلاجلاروثلا"ميخميفمهدصقمىلإلوصولانممهنم200نكمتو

.312-310ص،عجرملاسفن-؟"

-BenjaminCapps،1982،168-167ص.

493-GeoffreyC.Ward،1996،320-313ص.

.JohnDـ494 McDernnott،1998،123ص.
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اهءانثأدًصاحلسمًاكابتشا11نع"ةمورخملافونألا"ةمحلمترفسأو

اهيفلتقو،ةيكيرمألاشيجلانميدنجيفلأيلاوحًابراحم350

،400يلاوحملستساو،750اهددعغلابلاةليبقلادارفأنم150حرجو

يفكراشيذلايكيرمألاشيجلاامأ،ادنكىلإلوصولانمنوقابلانكمتو

،150يلاوححرُجو125مهنملتُق2000-1500هدونجنمةدراطملا

ثيح(إةيرحلازمر)نلوكنلماهاربأنصحىلإةمورخملافونألالسرأو

تارمثالثكيفيسابلالامشراطقرفصو(!)مهبًابيحرتةيعفدملاتقلطأ

لارنجلاشيجلادئاقرمأامدنعىتأيلمعلارارقلانكلو(!)ضرغلاسفنل

ىندألابترلاتاضارتعامغرساسناكىلإدونهلالاسرإبنامريشمايلو

نامريشفرتعاهرارقلهريربتيفو،اياحضلاعمماعلايأرلافطاعتو

نم":مهبرحنإلاقفمهبقفرلانعمجحأهنكلوةمورخملافونألالئاضفب

اهيفدونهلارهظأدقل،ةعوروةيئانثتساةفورعملاةيدنهلابورحلارثكأ

تاورفخلسنعاوعنتمادقل،ماعلاباجعإلااعزتناةراهموةعاجش

دضزييمتالبالتقاوبكتريملو،ءاسنلانمىرسألااوررحو،سوءرلا

ضارأيفاورقتسينلمهنكلو،يداعريغرمأوهو،ةملاسملاتالئاعلا

دارفألتقوةمواقملانوعدبي،ةمئالمةدايقمهدوقتامدنعو،مهلصصخت

نأثيدحلاقارشتسالاددري)ةموعزملامهاواكشباهلةلصالةقيرطب

ةقالعالوةلصأتملويمنعريبعتنوملسملاوبرعلاهسرامييذلافنعلا

نوغيروأىلإةدوعلابمهلحمسيالأبجي،(ةملاظلابرغلاتاسايسبهل

انقالخاتغلبامهمفاصنإيأنمكلذدعبلمأنله)495"أدبأ(مهنطوم)

دقل":ةيبرحلاريزوىلإزليامنوسلنلارنجلابتكو،(؟ضيبلاءالؤهعم

،مهميلقإفاشكتساذنمضيبللءاقدصأوةموكحللنيلاومموقلاءالؤهلظ

مهنكميناكحاورألانمًاريثكاوذقنأ،ةراهملابتمستايتلامهتلمحيفو

،اهريمدتمهنكميناكتارالودلانمفالآبردقتتاكلتمماورفوواهلتق

اذهلو،ةيضاملاتاونسلايفىذألانمريثكلاوضرعتدقمهنأييأريفو

ريزولانكلو،"ةرفاوتاصصخممهنيدمتلصصختنأبةيصوتلابفرشتأ

495-FrankWaters،1998،177ص.

435-GeoffreyC. Ward،1996،322-321ص.
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لاسرإمتو،؟"7نامريشلارنجلاريثأتتحتزليامدوعوذيفنتضفر

ءوسوتاعقنسملانماوناعساسناكيفكانهو،ساسناكىلإدونهلا

ةنسيف"فيزوج"ميعزلالواحف،مهعبرتاموضارمألاولاوحألا

مغرونطولاىلإةدوعللنطنشاويفةيسامولبيدعاسمبمايقلا1879

نمدونهلااوعنموهاديآيفنينطوتسملانإفسرغنوكلاوةسائرلابيحرت

نكتملثيحاموهالكوأىلإمهتقفاومنودمهلقنىلإىدأاممةدوعلا

ايرالملاوسؤبلانمنوفوتياولظوساسناكنملضفأمهفورظ

ناكو،"راحلاناكملا"وأ"ميحجلا"مساناكملاىلعاوقلطأف،تارشعلاب

مهتنحميفمهنوروزيةيحيسملاوةيناسنإلاتاهجوتلاباحصأونولوئسملا

لارنجلالصاوو،ريراقتلاةباتكبمهتدعاسمنولواحيومهعمنوفطاعتيو

اولاقدقل":"فيزوج"لاقكلذيفو،49ةدونهلالجألهتلمحزليامنوسلن

،(ةيادبلاذنمةمغنلاهذهينيطسلفلابعشلاعمسيامك)يئاقدصأمهنإًاعيمج

اذاملمهفأال،قحلابقطنتمههاوفأتناكامنيبنكلو،لدعبلماعأسينإو

دوعندقاننأبزلياملارنجلااندعودقل،يموقحلاصلامءيشلعفمتيال

رثإًامالكتعمسدقل..ًادبأملستسألتنكاملالإو،هتقدصدقو،اننطوىلإ

الةبيطلاتاملكلا،(ًامامتةينيطسلفلاةلاحلاك)ءيشلعفمتيملنكلو،مالك

نعو،ياتومنعينضوعتالتاملكلا،امًائيشتغلباذإالإًاليوطمودت

يبعشىلإةبيطلاتاملكلايطعتنل...نألاضيبلااهحاتجايتلا،يدلب

عيطتسيًانطويبعشلةبيطلاتاملكلايطعتنل،مهتومعنمتوةديجلاةحصلا

ىلإيهتنياليذلاثيدحلانمتبعتدقل،هسفنبءانتعالاومالسبشيعلاهيف

تاملكلالكركذتأنأيبلقضرميهنإ،(نآلاىتحبرعلابعتيملو)ءيش

ىرقهقلادوعتنأراهنألانمنوعقوتتدق...تثكنيتلادوعولاوةبيطلا

دحاوناكميفعضوينأبعنتقينأًارحدلولجرنماوعقوتتالنكلو

ءامعزلاضعبتلأسدقل...ديريامثيحباهذلايفهتيرحهيلعركنتو

ءاقبلابيدنهلااورمأينأمهلوختيتلاةطلسلااوبلجنيأنمماظعلاضيبلا

،نوديريثيحنوبهذيهيفضيبلاىرييذلاتقولايف،دحاوناكميف

497-FrankWaters،1998،178ص.

498-GeoffreyC. Ward،1996،322ص.
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نمعمجمامأهلباطخيفلءاستو،؟"يتباجإنوعيطتسيالمهو

كهتنتنأنكميفيكلامعألالاجروسرجنوكلاوةموكحلاءاضعأ

نإلاقو؟ذفنتملًادوعواندعومثانلاتقلهتلسرأيذلالجرلامالكةموكحلا

يهو)ةا"كلذدارأولدونهلاعممالسبشيعينأهنكميضيبألالجرلا

مث،(هنمفعضأمهنمبةيقالخألاهتقالعددحينأًامئاديوقلاةيلوئسم

بلاطذإةحيضفتناكيتلاويكيرمألاخيراتلايفةدلاخلاهتاملكقلطأ

يفوةيكيرمألاةمصاعلايفلوتيباكلاىنبميفةاواسملاوةيرحلاءايعدأ

نلوكنلاهاعداىدابمومهئدابمقيبطتبنلوكنلسيئرلامسابتيمسةعاق

ىلعنوناقلاسفنقبطينأببلاطن..سانلاةيقبشيعيامكشيعنل

نأ،فقوتأنأ،رفاسأنأيفًارح،ًارحًالجرنوكأينوعد...عيمجلا

نيدعابتايفًارح،يملعمرايتخايفًارح،ديرأثيحرجاتأنأ،لمعأ

ةلضعمسفن)،ةا""""يسفننأشبفرصتلاومالكلاوريكفتلايفًارح،يئابآ

مدعو،عيمجلاىلع،هبيدانيامقيبطتبًامئاديبرغلابلاطييذلا"رخآلا"

ءاوغإةهجاوميفيلمعرثأنمهتاملكلنكيملنكلو،(تازايتمالاراكتحا

نأمغرءيشريغتيملو،ةا"مهبضيبلاعامطأولاملاوضرألاوذوفنلا

سردوهو)ةا"تاهضرعودالبلالوطيففطاعتلاوءارطإلاتراثأهتاملك

حمس1885ةنسيفو،(رصنلابلجيودعلافطاعتنأنونظينملغيلب

نم700نمرثكألصأنم268مهددعغلبنيذلانيجانلاوفيزوجل

نمىقبتامىلإاوداعطقف118نكلو،يبرغلالامشلاىلإةدوعلابةليبقلا

دغيذلا(150)رخألامسقلاعم"فيزوج"ناكووهاديآيفمهضرأ

ًاديعبنطنشاوةيالوحبصيسامىلإلسرأوةدوعلابهلحامسلانمرطخأ

مهفطاعتمغرنييكيرمألانكلو1897ةنسهتلواحمرركف،هنطومنع

.246ص،1982،نواربيد-499

.385-384رص،DeeBrown،2009ـ

599-GeoffreyC. Ward،1996،323-322ص.

59-BenjaminCapps،1982،183ص.

592-DavidLavender،1992،339ص.

503-GeoffreyC. Ward،1996،323ص.
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يفحلصلارمتؤمناكامك)هبلاطمنمرثكأهشيروهيزبنيمرغماوناك

،(هبلاطمنمرثكأنيسحلانبلصيفريمألايزبًامرغم1919سيراب

هبلق"ببسب1904ةنسيفميعزلاتوميسثيحنطنشاويفدونهلالظو

ةرهاظلارركيماعلايأرلاانيأراذكهو،بيبطلاةدافإلًاقفو"مطحملا

نوداهداهطضاواهتميزهتقوةيحضلاعمفطاعتلايهوةرمتسملا

نمةدودحمةئفنمولوةفراجلاعامطألاةهجاوميفاهفاصنإىلعةردقلا

قيفصتلاويبلقلافطاعتلاوهفيزوجهلاناملكو؟؟؟نينطوتسملا

ًايروطسأًالطب،العفحبصأدقناكنإ،ناوألاتاوفدعبحبصيل،يدعرلا

تناكيتلاةروطسألاهذهنكلواكيرمأيفتعقويتلاهتايحضتبًافرتعم

سوريموهةسيدوأنممدقأرعاشمىلعتينبكاذنآةيلوألااهلحارميف

.505اهسفن

ميعزلاو"ةمورخملافونألا"نعتامولعملاايديبيكيوةعوسومةعجارمنكمي-ةا"

:"فيزوج"

http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Joseph –

http://en.wikipedia.org/wiki/Nez_Perce_War –

595-DavidLavender،1992،340-339ص.
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اهيفرارقتسالامهيلإبلطيتلاةيمحملاعقومو"ةمورخملافونألا"نطوم

اهيلإلحُريتلاةيمحملاعقومو،يلصألانطوملابةنراقماهتحاسمو

(راسيلاىلعأيفليفلوك)نطنشاوةيالويفهعابتأو"فيزوج"ميعزلا

ىفنملانمنومداقلااهيلإلحُريتلا(راسي)اليتامويةيمحمىلإةفاضإلاب

506يدنكلا
75

506

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Nezperce01

.10m18

300



1877Flight oftheNezPerce

-.|Resettlementofthe NezFPerceيميص=سح

نطولاثيحنوغيروأنمةدراطملا:"ةمورخملافونألا"ةلحرصخلم

ىلإةيبلاغلااهنملقتناثيح(رمحألاطخلا)اناتنومىلإاوولاويداويف

وهاديآيفةيمحملاىلإةدوعلابضعبللحمسمثنيترماموهالكوأىلإاهدعب

"فيزوج"ميعزلامهيفنمبنوقابلارجُهويلصألانطوملانمءزجيهو

ةيمحمىلعكلذدعباوعزودقفادنكىلإاوئجلنمامأ،نطنشاوىلإًاديعب

تاتشلاةلحرو،ةا"7نوغيروأيفىرخأةيمحمولوألامهنطوثيحوهاديآ

نكامأدعُبوةديعبلااهتفاسميفينيطسلفلابعشلاتاتشهبشتهذه

نطولانعرارقتسالا

7"–PEG/2sign2_2.jpgل/http://nezpercetrail.net/i/maps-large
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تاقفنلابةزهاجريغودونهلانمصلختلاديرتادنكتناك

ةيسامولبدلاقرطلاكولستلواحاذهلو،كلذذيفنتللاجرلاو

تناكفةيكيرمألاةموكحلاامأو،ًانكممكلذمادامعانقإلاليبسو

فالآةسمخنمصلختلانمحايترالابروعشلانيبةددرتم

برقنمفوخلابروعشلاو،"؟"سلاجلاروثلا"مهسأرييدنه

يريتدرفلألارنجلامدقامدعباميسالاهدودحنمرطخلااذه

ةريبكلاةعامجلاهذهدوجونإ":هيفءاجادنكلهترايزدعبًاريرقت

،دودحلانمدحلااذهىلإةبيرقلاو،انلةدشبةيداعملاودونهلانم

هذهتمتدقو،"ةيدنهلاانقطانممالسلًارمتسمًاديدهتفلؤي

17مويددحو1877لوألانيرشت/ربوتكأرهشيفةرايزلا

،شلوونصحيف"سلاجلاروثلا"ويريتنيبعامتجالادقعل

ضوفملللاقويكيرمألادفولابعامتجالاًاضفارميعزلالظو

ثدحتلانمةدئافال":ةيدنكلاةطرشلاةلايخنمديولكامسميج

يأقدصتنأعيطتستال،نوبذاكمهلك،نييكيرمألاءالؤهعم

الاننألهضفرننحن،هنوضرعييذلااممهيالو،هنولوقيءيش

ىلإبرعلالصيلتقولانمرمينأبجيمك)"مهدوعوبقثن

ىلعقفاوهنكلو،(؟نيطسلفةيضقبقلعتياميفةجيتنلاسفن

نمصلختلايفًابغارناكيذلاضوفملاحاحلإدعبعامتجالا

.509دونهلا

.178ص،OgdenTanner،1981ـ598

593-StanleyVestal،1980،215ص.

.307-306ص،1982،نواربيد-
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------------------RT=====-ةيغةيعي

تاثحابملاترجثيحادنكيفشلوون

راقتحاةرظنىقلأفعامتجالاةفرغ"سلاجلاروثلا"لخد

نيلوئسملاحفاصيلهجوتو،هعمنموهايإًازواجتميريتل

ملكتمث،"أ"ةرارحبديولكامضوفملاوشلووشتفملانييدنكلا

يف"مظعألابألا"ةبغر:أرركمًامالكداعأوةيادبلايفيريت

يفمهرارقتساومهتحلسأدونهلاميلستبوجو،مئادمالس

سبالمىلإةفاضإلابتالاكولانممهنؤمملستوتايمحملا

وفعلاحنم،دايجوةحلسأنمهوملساميواسيامبراقبأوماعطو

ءامدلانمكفسوقبسدقل":لاقو،خلإ....نيملستسملانع

كفسنعفقوتللتقولاناحدقو،ريثكلاةيدنهلاوءاضيبلا

كفسنعفقوتلاتقوناحامكًامامت)"ءامدلاهذهنمديزملا

ًاراهنأترمتساءامدلانكلو1993ولسوأةيقافتاذنمءامدلا

متنأوًاماع64ةدمل":"سلاجلاروثلا"هباجأف،(هدعب

مل؟فقوتننأانمديرتىتحهانلعفيذلاام...يموقنودهطضت

59-OgdenTanner،1981،179ص.
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كلتلكبكترنانولعجنيذلامهكتعامجنإ،ًائيشلعفن

ىلإانأجتلااذلو،رخآناكميأىلإباهذلاعطتسنمل،لامعألا

مكطعأملانأ...انهىلإمكئيجمببسةفرعمدوأ....دلبلااذه

تئجدقل...ينمربكألفغمتنأفالفغميننظتتنكاذإ...يضرأ

ةيأعمسأنأديرأال،اهعامسديرنالاننكلو،بيذاكألاانللوقتل

اودوع....نييرخأنيتملكولوىتحلقتال....عونلااذهنمةغل

اننإ...ناكملااذهالميبعشةئشنتلانهىقبأس...متئجثيحنم

ىلإتئجدقل..هنمينومتدرطمتنأو،هنمانئجيذلادلبلاكلمن

ثيدحللءامعزلانمهريغمدقمث"....ءاقبلايونأثيحانه

هلاقاممهفقومنعتربعيتلاةلاسرلاصخلمناكو

انهمتنجدقل...انمهومتقرسمتنأ،اندلبمكطعنملنحن":هريغ

دقو،"...مكعممكبيذاكأاوذخنودوعتامدنعو،بيذاكأاولوقتل

تناكيتلاوتاهمألاليثمتلةأرماهعم"سلاجلاروثلا"رضحأ

تنكو،مكتلوديفكانهتنكدقل":تلاقفنيثدحتملارهمأنم

ىلإتئجدقل،ةصرفيلاوكرتتملمكنكلو،يئانبأةئشنتديرأ

املكاذه،مالسلانمليلقىلعلصحأويتلئاعيبرألانه

يأ)ءارمحلافطاعملانإ،متنجثيحنماوبهذإ،هلوقّيلع

يبرأو،مهعمىقبأسنيذلاسانلامه(ةيدنكلاةطرشلاةلايخ

نمىلعدرلاميمصيفتاملكلاهذهتناكو،"أ"مهدنعيلافطأ

يدنهلاعمتجملايفةيدنهلاةأرملا"ةيدوبع"ىلعنوكابتياوناك

ريعيامك)اهبةاناعملادشأنوعقوييذلاتقولاسفنيف

اهبنوعقويمثةأرملاداهطضابينيطسلفلاعمتجملاةنياهصلا

5-StanleyVestal،1980،217-216ص.
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ىلعلدياموهومهتاسراممةجيتنرئاسخلامخضأوةاناعملادشأ

.(رامعتساللعئارذىوستسيلتاراعشلانأ

ىلإيلاتلامويلايفيريتداعو،لشفلابعامتجالاىهتنا

روثلا"رطخىلإهيفراشأيذلاهريرقتمدقوةدحتملاتايالولا

نصحيفاوقبفدونهلاءامعزلاامأ،رمامكهعابتأو"سلاجلا

ةيركسعةيقيسومةلفحاورضحو،عامتجالادعبمايأةدعشلوو

.؟"رئاطفلانمةيمكمهلتمدقو

52-OgdenTanner،1981،179ص.
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شلوونصحدئاقشلووسميج

ضوفمرازنييكيرمألابعامتجالامويءاسمسفنيفو

ىلإدولخلابوجوبهركذيل"سلاجلاروثلا"ديولكامةطرشلا

دبألاىلإرمتستنلاهيلعهموقشيعييتلاسيماوجلانابوملسلا
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دقل،ًائيسالعفبكترأملانأ،ةقيقحلابكربخأس":ميعزلاهباجأف

دوجوبنوملعياوناكو،انضرأىلعءاليتسالانويكيرمألالواح

نكتملامك...اهنعيلختلاببغرننكنملاننكلو،اهيفبهذلا

نميموقىناعدقل،كلًاكلمتناكولاهنعىلختتلتنأ

مويلكانمنيرشعوأًارشعنولتقينييكيرمألانإ..نييكيرمألا

انحنمباودعوذإ،مويلاألوسعمًامالكانوطعأدقل...ببسالب

مهانلأسدقل...يننولتاقيستدعوليننكلو،ةيشاملاونيحطلا

نمألدبصاصرلاانيلعاوقلطأمهنكلو،انيلإراجتلالاسرإ

شيعلاعيطتسأال،انماورخسوانوشغوانوبهنمهعيمج....كلذ

ملمهنإنولوقي،ًاقلطمةقيقحلانولوقيالمهنإ،ةيناثكانه

أدبيءيسءيشلك،هوءدبنيذلامهمهنكلو،لاتقلايفاوبغري

،انهةئيسةملكقلتأملىنكلو،ةنسحةملكمهنمقلتأمل،مهنم

عمانهمالسبشيعنس...؟ينودراطنذإاذامليننوبحياوناكاذإف

اذهلو،ًاريثكةطرشلابحنوكبحننحن...دونهلا"ةدجلا"ءانبأ

.”تا"نييكيرمألاةلباقملانئجهدحوببسلا

.106ص،MarkDiedrich،1998ـ513
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"سلاجلاروثلا"ةداعإلىعسيناكديولكامسميجةطرشلاضوفم

ةدحتملاتايالولاىلإهموقو
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ةلماعمونييكيرمألاةوسقنيبهيفنراقرخآثيدحيفو

ماقملايفمكيلإتئجدقل":هيفلاقدونهللادنكيفنييناطيربلا

مهتادهاعماوضقندقل،ةوقبيعفدبنييكيرمألامايقببسبلوألا

اوماق،ضرألانمءزجلااذهىلعألوأدجونمانتفصبانقوقح

اوسيلمهنإ،ةرجشىلعيننوقلعيساوناكوبلكلاكيتدراطمب

لتاقناننألانتبقاعمنوديريمثبرحلاوحناننوعفدي،نيلداع

ىلعنودتعينيحاننمزيفةنياهصلاونييبرغلافرصتسفن)

نإ....،(باهرإلابمهومهتاناودعلادصاولواحاذإف،نيرخألا

تلتاقامدنعاهردقأنكأملينكلو،ّيلعةزيزعيتايح

انهىلإمهبتئجاذهلو،يموقةايحردقأو،نييكيرمألا

،ادنكيفمالسيفشيعأس....مهلهومتمدقامىلعمكركشأو

اوسيلوتادهاعملانوكهتنيالوناعجشمكلثمًادونجنكلو

حبصيامدنعدوعأورخآناكمىلإنألارداغأس،نييكيرمألا

نإ،مههركأينكلو،مكمرتحأومكبحأ،توملاىتحنييكيرمألا

."؟"..نييكيرمألاهركأملوليننورقتحيسةكلملادونج

دفولابعامتجالاةياهندعبيكيرمأيفحصعمثيدحيفو

هروعشبابسأميعزلادرسيريتلارنجلاةرداغمويكيرمألا

،ضيبلاباوقتينأًاموييموقملعأمل":نييكيرمألانمةرارملاب

لماعتأمل،نوبذاكضيبلانأيهو،ةقيقحلامهربخأًامئادتنكو

كلمضرألانإ؟مهعملماعتلاّيلعاذاملو،ًامويضيبلاعم

.107ص،عجرملاسفن-ة4
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مليننأينعياذهف،مهعملماعتأمليننإلوقأامدنعو،يموقل

ةميقمهيطعأتنكينكلو،مهعمترجاتدقل،يموققوقحمّلسأ

ايادهينحنمتنأةيكيرمألاةموكحلاىلإبلطأمل،هذخآاملك

يننأانارقلخدرجاتلكتربخأو،رخآءيشيأوأسبالموأ

،ةئفاكتملاوةلداعلاةراجتلاديرأتنك...هنمايازميأبلطأال

اوناكراجتلانكلو،هنمهيلعلصحأاملةلماكلاةميقلاهحنميأ

اوناكو،هيلعنولصحييذلاريثكلالباقمليلقلاحنمنوديري

ةموكحلانولعجيسيلهوطعيامبلبقأملاذإيننأيننوربخي

كلذذنمبرغلاواكيرمأعمةراجتلالاحوهاذهسيلأ)ينلتاقت

تلواحو،لاتقلاديرأاليننأمهتربخأدقو،(؟مويلاىلإتقولا

اذهسيلأ)هكلمنءيشلكديرتةموكحلانكلولاتقلاعنمًادهاج

،(؟مويلاىلإةصاخةيكيرمألاوةيرامعتسالاتاموكحلالاحوه

،هكلمناملكةيكيرمألاةموكحلاتقرسدقل...لاتقلاانيلعناكف

شيجلاللستامنيأانلافطأوانءاسنتلتقكلذىلإةفاضإلابو

رودقمبنكيملاذإو،مويلادونجلابةئلتممضرألانإ،مهيلإ

ىتحعوجنلًاديعبسيماوجلاناعطققوسيهنإف،انلتقشيجلا

ةزغرحببةنياهصلالعفيامكقزرلارداصمعطق)توملا

،لاتقلاديرننكنمل،(نيطسلفراجتعئاضبوةفضلانوتيزو

انيلعبجوتوشيجلانيعأنعءافتخالاانناكمإبنكيملاننكلو

ًاكلمتسيلدايجلانكلو،اندايجميلستانمنوديرينألاو،لاتقلا

،اهنامثأتعفدواهتيرتشادقل،يلكلمقدانبلاكلذكو،ةموكحلل

سيماوجلانمةرفوانيدلمادامو،ةقرسيهفاهيلعاولوتسااذإو

دعيمل،ًابيرقتاهلكتضقناسيماوجلانكلو،شيعلااننكميناك

انيلعنوكيس،اهيلعانمايخبصنلضرأالوهلكأنامانيدل

يتليبقمكاحتنكولو،انتاناعميهتنتس،انعجاذإو،مالستسالا
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تاورفبيسلطألالحاستاباغتنيزتنكل،يدادجأمايأيف

تامنالاو،ةراقلاهذهىلإمهمودقروفنييبوروألاسوءر

مل،ًاراتخمتسلوًارطضمتعجارتدقل،يموقحبذو،ّيلتاقم

يفلظأسًاناوعأتدجوولنكلو،ةمواقملايدجملانمدعي

يفلاجنوكينأنكميمالك)""""دبألاىلإمكدضناديملا

.(العفهلقيملنإنييبرغلانيرمعتسملادضمواقميأرطاخ

،سيماوجلادادعألؤاضتنمهفقومنعميعزلالئساملو

يتلاضيبلانيدايصلالامعألةيمتحلاةجيتنلاملعيهنأبباجأ

ةمعنريدقتهيفملعتدقناكيذلاتقولايفاهنجهتسيواهلفسأي

ناصقننعو،هموقءاقبلقلاخلااهحنميتلاسيماوجلا

ىقبتنلدودحلانمرخألابناجلاىلعهنأملعن":لاقسيماوجلا

وهو،ءامدلابتممُسسكانهةقطنملانأل؟اذامل،اليوطسيماوجلا

نملهنإو،ًاديعباهقوسيوأسيماوجلاعيمجىلعيضقيمس

،سيماوجلالتقبدونهلامايقنمنويكيرمألاوكشينأبيرغلا

ماعطلالجألتاناويحلاةيقبلتقنامكسوماجلالتقننحن

يألسوماجلانولتقيمهنكلو،ةئفاداننكاسملعجلوسابللاو

يفةنفعتملاثثجلانمًافالآىرتلكدلبلالخبهذإ؟ءيش

نمهوذخأياملكو،ةعتملالجألنولتقيمكبابشنإ،لوهسلا

ضارعتسالجألامبرهنورقوأهسأروأهليذوهسوماجلا

اننأنوعدتمكنإ،ةقرسةيلمعاهنإ؟اذهام،ًاسوماجاولتقمهنوك

امك)؟نيدايصلاكئلوألعفنومستاذامنكلو،"نوشحوتم"

النملكهجويفدادبتسالاوباهرإلامهتمويلابرغلافذقي

عساوقاطنىلعتاسرامملاهذهمعدييذلاتقولايفهلقوري

.108ص،عجرملاسفن-ةلت
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انلحرو،ألمشسيماوجلالحردقل،(هحلاصيفنوكتامدنع

."نوبذاكهلهأناكمنمبرهنلو،اهيلعرثعنلًاضيأنحن

مكموقنإ":لاقهايإهموقريدقتببسنعلئُسامدنعو

تويبو،ةعساوضارأنوكلمينيذلا،ءايرثألالاجرلانومرتحي

يننأليننومرتحييموقنأدقتعأانأو،تاريثكءاسنو،ةددعتم

.516"ريقف

ذإ،ادنكيفنيئجاللابعاتمتأدب1878-1877ءاتشيف

ةيمكنمللقاممماعلاكلذيفجولثلانمةيفاكةيمكلزنتمل

ًابونجسيماوجلاناعطقتعفدناو،يلاتلاعيبرلايفباشعألا

الإنييكيرمألادولجلايدايصنمناكامفةدحتملاتايالولاوحن

ملو،ادنكىلإةيناثةدوعلانماهعنملاهفلخباشعألاقارحإ

سيماوجلانمةغرافادنكلوهستناكوالإ1879فيصلحي

بالكلاونارئفلاوةتيملاتاناويحلانولكأيدونهلاحبصأو

عمتجاو،نيئجاللاىلعموللاادنكدونهعضوو،باشعألاو

،شلوونصحلوحلوستللةفلتخملالئابقلادارفأنمفالآ

،ةيركسعلازكارملايفدونجلاماعطاياقبىلعنولتاقتياوناكو

نكتملاهنإفتادعاسملاضعبتلسرأةيدنكلاةموكحلانأعمو

اياحضىلعبرغلا"قدصتي"امدنعًامئادثدحيامك)"7ةيفاك

دضتزربةيدنكةضراعمنأواميسال(ناكملكيفهيسأم

،الثميدنكلامومعلاسلجميفف،ادنكيف"سلاجلاروثلا"دوجو

1878يرفيف/طابش/رياربف18ةسلجيفوضعراثأ

ىلع"وسلا"دوجوةجيتنةموكحلااهلمحتتيتلاتاقفنلاعوضوم

.109ص،عجرملاسفن-ةق

57-OgdenTanner،1981،179ص.
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اليذلافخسلاوههبفصوتاملقأةشقانمتعقوف،اهيضارأ

:يمسرسلجمبقيلي

روبعسلاجروثلنكميفيكمهفأال:دلانودكامنوجريسلا"

.دودحلا

.ضهندقهنأودبال:يزنكامريسلا

."؟"ًاسلاجًاروثسيلوهفنذإ:دلانودكامنوجريسلا

.308ص،1982،نواربيد-5ملف
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amesزريأسميجمسرنم"سلاجلاروثلا" Ayersل

ةيضقىلع

ةيدنهلالئابقلاعمج"سلاجلاروثلا"لوح

يربلكعهناليقو،ةينيبلاتافالخلازواجتتةدحاو

لوهسلالامشىف
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ةفقاولاةرخصلاةلاكويفهموقىلإلصووًايفختمدودحلا

Standing RockAgencyىلإنيثوعبملالسرأهنأامك

يفنكمتيملهنكلو،نوقباسلاهؤادعأاهيفامبلئابقلافلتخم

يتلاةيسايسلاوةيشيعملاطوغضلاببسبهفدهقيقحتنمةياهنلا

ىلإًايجيردتهتاجلاوعوجللمهتضرعيتلاوهموقاهلضرعت

لاق1878عيبريفنينيجناجبألاىلإهلثيدحيفو،سأيلا

ضرأيفشيعينأىنمتيهنإو،ةيمحميفةايحلاديريالهنإهل

هتضفوهبهذبظفتحينأ"مظعألابألا"ناكمإبهنإو،ةرفوتاذ

دونجلالواحولو،ديصللًاضرأدونهلاحنمينأىلعهعئاضبو

ةجيتناولمحتينأمهيلعنإفتايمحملاةايحىلعمهوربجينأ

ملسيوةيمحميًفاريسأحبصينألةينميعزلاىدلنكيملف،كلذ

بالل"سلاجلاروثلا"لاقرتساكلتقمنعو،هدايجوهتحلسأ

تلتقيننأليننوموليةدحتملاتايالولايفسانلانإ":نينيج

ىلعوّيلعءاضقلليفكتدادعأبينومجاهدقل،هشيجورتساك

يتدعاسملقلاخلاىلإتلسوتدونجلاتيأرامدنعو،يلافطأ

وههنألقلاخلااومهتينأضيبلاىلع،يلافطأوانأيريرحتو

اهيأ،ريرشلجريننأنودقتعيمهنإ،لاتقلااذهثدحأيذلا

ةشيعمريبدتلجألناكيتايحيفانأهبتمقاملكنإ،بألا

اذه)""""""""توملاراطخأنممهتيامحونيريبكلاّييدلاوويلافطأ

اياحضقطنموةيبرغلاةراضحلااياحضعيمجقطنموه

موجهلاهجويفمهئانبأريصمنعنوعفادينيذلاةينويهصلا

عمشحوتلاوةيومدلاوباهرإلامهتمهبقصلُتكلذعموحساكلا

.(مهتويبمهاديذلاناودعلادصوههولعفياملكنأ

.110ص،MarkDiedrich،1998ـ519
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راذآ/سرام21يفشلووسميجىلإهلثيدحيفو

ديصلاةايحيفرارمتسالاىلع"سلاجلاروثلا"رصأ1879

فعضتيتلاودحاوناكميفرارقتسالاةايحبديقتلامدعو

نوعدييتلاضرألاناكمنعتقولاسفنيفلءاستو،يدنهلا

اهنأبشلووهباجأف،اهتالغىلعدونهلاشيعينأنوديريمهنأ

يفةيمحميفةايحلانكلو،ادنكيفاهيلعشيعييتلاضرألا

ميعزلابذئنيحسأيلالصودقو،لهسأنوكتسةدحتملاتايالولا

مزاولبهئابرقأنمطيسوربعةيكيرمألاةموكحلاةبلاطمىلإ

/ناريزح/وينويفصتنميفو،بوبحوتاودأنمةعارزلا

بناجلاىلعهركسعمماقأودودحلاربعماعلاسفننمناوج

ىرجأونييكيرمألانيلسارملادحأهيلعرثعثيحيكيرمألا

نعلسارملاعابطنااهيفءاج16موييفةيفحصةلباقمهعم

ضغبيناكنإهلأسف،ًاوخرالوًافيعضسيلهنوكبميعزلا

امًاريثكمهنأل؟اذاملينلأستله،مههركأانأ":باجأفنييكيرمألا

ايادهلاتويبىلإبهذننأانيلإاوبلطدقل،يموقوانأينوعدخ

نمريثكبهذدقو،انماعطإوانتياعرباوموقيل(تايمحملايأ)

نماليلقاوثكممث،مهلنويكيرمألاهلاقاماوقدصمهنأليموق

لعفيلمهضعبناكامو،اوعرزينأمهيلعنإمهلليقونمزلا

.تلقمهنؤماودجوىتحكلذ

اننوحنميسمهنأكموقانربخأذنمةريثكتاونسضمتمل"

نوكتسواهوكلمينأبجيانلافطأنإاولاقو،ءادوسلالالتلاميلقإ

بارتلاىلعاورثعاملو،انديصيضارأحبصتنأبجيو،مهل

،انلتسيلاهنإانلاولاقو،اهنمانودرط(بهذلايأ)اهيفعماللا

.مهقيدصتعيطتسأالينتلعجلامعألاهذه
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ةينغاهنأفرعناننأمغرمالسبءادوسلالالتلاانرداغدقل"

نويكيرمألالسرأو،انلافطأوانئاسنلمالسلاحنملجألبهذلاب

انمقلمعيأبملعكيدلله،انعبتتيل(رتساك)"ليوطلارعشلا"

؟ريغصلانرقلارهندنعانكثيح"ليوطلارعشلا"جاردتسالهب

دقل.ًاضيأ،ال؟ليبقلااذهنمءيشيأكموقملعيلهف.ال

ام،انتالئاعماعطإلًامحلداطصن،يملسميخميفكانهانعمتجا

يذلانمو؟"ليوطلارعشلا"انيلإاولسريلكموقهعمسيذلا

نويباهرإيأ)نوداعماننإمكلليقاذإ؟رابخألاهذهمهربخأ

بذاكاهبمكربخأيذلاو،ةبذكهذهنإف(رصاعملاحلطصملاب

ىوسًادحأمجاهنمل،ديصميخمناكدقل،ناكنمًانئاك

.سيماوجلا

انأ،انوحنمهكولسببسب،نييكيرمألابحأالبابسألاهذهل"

دقل،ءامدلانموبورحلانمتبعتدقل،مهعمبرحلاديرأال

لاتقلاديرأتنكولو،برحلابنجتألضرألاهذهىلإتأجل

.ةك"يضرأيفتيقبل

يكيرمألابناجلايفديصلاهتسراممببسنعهلاؤسدنعو

لوصوعنمفدهتستةقطنملايفةيركسعنوصحدجاوتتثيح

سيماوجلانوعبتيدونهلانإلاق،سيماوجلاناعطقىلإدونهلا

،ديصلاتاناويحالإهبنوتاتقيامدجويالوًامحلنوديريمهنأل

اوربجأدقلو،مهتاكلتممبالوضيبلابرارضإللاوتأيملمهنإو

نودوعيسمهنإفنوديصيدونجلامهكرتولو،روبعلاىلع

الوضيبألالجرلاءامدنوديريالمهف،ادنكىلإمهجاردأ

دونجلانوبنجتيسدونهلانإو،هنولكأيءيشهوديريامو،هدايج

.116-114ص،عجرملاسفن-529
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وهءاجدقلو،نولتاقيسكلذمهنكميملولنكلو،مهتعاطتساردق

ًانصحاونبو،هوعبتمهنكلو،دونجلانعدعتبيل"ةدجلا"دلبىلإ

،دونهلاعوجينأنوديريمهنألناعطقلانعهموقداعبإل

ىلعلوصحلااودارأمكموقنإ،ءاقدصأايينوعمسإ":لمكأو

مهتحنمدقل،مهلاهعبأملينكلو،مهلاهنعتيلختدقو،يضرأ

ينوقاسو،مكموقينعبتف،ديصلليراربلاىلإانبهذمث،اهايإ

ًابيرقاوءاجف،يفلخيضرأتكرتو،مهنمتبرهف،ًاديعبمهمامأ

،اهانعبتف،سيماوجلاانترداغدقل،دونجللًاتيباونبودودحلانم

ةقرسديرنالو،نونمأضيبلانإ،ءاذيإلايوننالنحنو

ةجًحامئادتناك)ةا"..مههجاونسدونجلامدقاذإنكلو،مكدايج

هتايحةسرامميفهتبغريهناكملكيفضرألابحاص

اليذلاوهيدتعملانطوتسملانكلوهنأشلكرتُينأوةيمويلا

ةينيطسلفةراجثيدحركذأو،ءيشلكىلعءاليتسالابالإلبقي

اهاوكشو1967ةنسينويهصلاناودعلامهدرشنيذلانم

ةدوعلاديرتاهنإاهلوقبنايادهيشومينويهصلاعافدلاريزول

نمضنماذهنكيملعبطلابو،"دصحتوعرزتل"اهلزنمىلإ

الإايناركوأنمهلهأءاجاميذلاينويهصلاريزولاتامامتها

ةعارزلايفمهلحملولحللمهضرأنمنيينيطسلفلادرطل

.(ةيمويلامهتايحيفاورمتسينأمهلنوديريالوداصحلاو

،ميعزلاعم"ةينالقعلاب"ملكتينأيكيرمألايفحصلالواح

نيذلاكئلوأنمةداعسرثكأتايمحملايفدونهلانإالئاق

لذبُتيتلاةيهافرلاةغليهامك)مئادفوخيفنوشيعي

،("لقعلا"ىلإاومكتحيومهتحلسأاوقليلقوقحلاباحصأل

.117ص،عجرملاسفن-5
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"طقرملاليذلا"و"ءارمحلاةميغلا"فقاومبيفحصلادهشتساو

امدنع"سلاجلاروثلا"بضغف،هباعنتقاوملسلاىلإاحنجنيذللا

"طقرملاليذلا"و"ءارمحلاةميغلا"نإ":لاقونيمسالابعمس

عابدقل،انموقنمةلماكةقفاومنودانضرأعابدقل،نادغو

ًاريثكنإ،انضرأامهريغو"طقرملاليذلا"و"ءارمحلاةميغلا"

مهنأاوملعمهنكلوءامكحمهنأاونظدقل،تاومأمويلامهنم

يأعبيمل،ابابكنهلا(يتريشع)نممهنمدحأنكيمل،نولفغم

؟عيبلابقحلاكئلوأدمتسانيأنمف،هضرأابابكنهلانمميعز

(نييكيرمألا)مكموقاولعجمث،هولعفامىلعقفاونملنحن

نحن،يراربلايفانتدراطمبمكموقماقف،نوداعماننأنوقدصي

رعشلا"اندجونأىلإانوعبتتف،انيراوتوانبرهدقل،لاتقلادرنمل

انئاسننععافدلابانمقف،(رتساكلارنجلا)"ليوطلا

.522"انلافطأو

(1879ةيليوج/زومت/ويلوي16)ثيدحلااذهنمرهشدعب

"ناياشلا"ةليبقنمةعومجم"سلاجلاروثلا"ميخمىلإتلصو

هشيجيفةمدخللاهيبراحمنمألاجرزلياملارنجلادنجيتلا

بئذلا"ةماعزب"ناياشلا"رارقتسامتامدعب"وسلا"ةليبقدض

،هركذقبساملًاقفوماعلاكلذعيبريفاناتنوميف"ريغصلا

قعنصدقو،ةددرتدعبةمهملاهذهىلع"ريغصلابئذلا"قفاو

ىدلةفاشكنولمعينيقباسلاهءافلحىأرامل"سلاجلاروثلا"

يطرشىلإينيطسلفلايئادفلالوحتاملثم)يكيرمألاشيجلا

مهللاقف،(ةينيطسلفلاةمواقملادضينويهصلالالتحالاىدل

يفاولسبتسادقاوناكنيذلانيبراحملادحأىلإةثيدحًاهجوم

.118ص،عجرملاسفن-5

523-StanHoig،1990،134ص.
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نيأ":"ريصقلاليذلاوذناصحلا"همساوريغصلانرقلاةكرعم

له؟انلافطأوانءاسناولتقيوانومجاهيلمكنوعبتيله،دونجلا

نإلوقلابلجرلاهيلعدرذئدنعو،"....؟مكعمشيجلابمتئج

اهناكمإبنكيملو"ناياشلا"ةليبقىلعًاريثكاوطغضدونجلا

"سلاجلاروثلا"درف،ةيمحملايفةايحلاومالسلاضفر

،ًارابكنيبراحموبرحلايفةداق"ناياشلا"اهيأمتنكدقل":الئاق

،ّيلإمتممضناوكلذاولعفتملاذإ؟مكقدانبنعمتيلختاذامل

نل،ًاعيمجانتمجاهملةعاجشلااوكلمينلودونجلالحريس

نمديزمبموقننلاننكلو،لاكشألانملكشيأبملستسن

لظأس،برهأنل؟نودوعتسىتم..انهىقبنس،لاوجتلا

تعقووةيدنهلاةفاشكلاعمدونجلامدقيلاتلامويلايفوي524ااناوج

ىلعزلياملارنجلاماق"سلاجلاروثلا"يبراحمعمتاشوانم

نمسيماوجلاعنملةفلتخمعقاومىلعهتاوقعيزوتباهرثإ

راصحلاماكحإلكلذو،ةيلاتلافيرخلايفألامشهجوتلا

مويلااذهىلإقبطتتلازامةطخيهو)ةمواقملاىلعيشيعملا

13ةدملقارعلايفةمواقملااهنموةمواقملاعقاوملالكيف

ادنكيفCreeيركةليبقنمةمواقملاءامعزضعبلواح

بدلا"همساميعزناكو،نييدنكلادونجلادضبرحلانش

Big"ريبكلا Bearناكامكةيدنكلاةموكحلاىدلًاهوركم

لواحاذهلو،ةيكيرمألاةموكحلاىدلًاهوركم"سلجلاروثلا"

524-MarkDiedrich،1998،119ص.

-StanleyVestal،1980،223-221ص.

.119ص،MarkDiedrich،1998ـ525
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،زيلجنإلادونجلالاتقل"وسلا"ميعزبةناعتسالا"ريبكلابدلا"

."ةكراشمللضعبلاليممغرًاباوجطعيملميعزلانكلو

ادنكيفةرملاهذهاوعقو،دونهلابهذامنيأثدحيناكامكو

ةرتفلانيبادنكيفدتمتسةنحميهو،ديدشلاعوجلاطغضتحت

،ة7أمومعدونهلانمتائملااهيفتوميسو1881-1879

يعيبطلانمو،ديصللدودحلاروبعبهركذقبسامكمهضعبماقو

،جرفتملافقوماوفقيومهيضارأصوصلةيؤراولمحتيالأ

ىلعةراغإتايلمعىلإهذهديصلاتالحرضعبتلوحتكلذلو

ناك1948ةنسةينيطسلفلاةبكنلاعوقودعب)؟كنينطوتسملا

مثتاكلتمملاضعبةداعتسالدودحلانوربعينيئجاللانمريثك

.(نينطوتسملاىلعنوريغينويئادفلاراص

غلابلاميعزلاعابتأضرعتًوايساق1880-1879ءاتشناك

ةرازغنعتجتنديصلايفبعاصملاةميخ450مهددع

تالاكولاضعبنمتادعاسملابلطىلإاوئجلفجولثلا

مهلمدقةيادبلايفو،عوجلاعنميملكلذنكلوةيكيرمألا

ةدوعلابدونهلاضعبماقو،مهنؤمنمنودلوملاوةيدنكلاةطرشلا

.ةكألمالستسالاوةدحتملاتايالولاىلإ

اودرطيذلامهنطوىلإ"وسلا"روبعنويكيرمألالمحتيمل

نشبزليامنوسلينىلإرمأرادصإبيريتلارنجلاماقوهنم

ىلإ"سلاجلاروثلا"مسابةلمحلاهذهتعفددقو،مهيلعةلمح

لاجريأريفو،ادنكوةدحتملاتايالولايفثادحألاةمدقم

.120ص،عجرملاسفن-**

527-HughA. Dempsey،1972،134ص.

528-OgdenTanner،1981،179ص.

.120ص،MarkDiedrich،1998ـ529
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يفحصهنعبتكدقو،ودعللًاديسجتميعزلاناكمهعيمجةلمحلا

روثلا"نوكنعلاقيامينمهيال":زمياتوغاكيشةفيحصيف

لقألاىلعهيدلنإف،فيسهيدلنكيملاذإف،ًابراحمسيلسلاجلا

،هبةطيحملاةنشخلانيبراحملالئابقىلعيرحسلادمحمذوفن

ًاميعزناكءاوسو،"سلاجلاروثلا"نعنوثدحتيعيمجلا

ةوقيفكشالف،موهفمريغًازغلوأ،ىلعأالثموأ،ًايروص

.؟"ةوقبرثؤمهمسادرجمو،هروضح

نكلوادنكيفةيمحمىلعلوصحلا"سلاجلاروثلا"لوح

هعانقإشلووشتفملالواحامك،اذههبلطتضفرةموكحلا

ميعزلانأالإ،نييكيرماللمالستسالاوهموقتامجهفاقيإب

روطتو،هبًابجعمشتفملاناكدقفاذهعمو،كلذضفر

اوحاتريملنييدنكلانيلوئسملانكلو،ةقادصحبصيلباجعإلا

يفرارمتسالاىلع"سلجلاروثلل"ًاعيجشتهيفاودجووكلذل

1880ةيليوج/زومت/ويلوييفشلوولقنمتاذهلو،ةمواقملا

دعبييذلاQu"Applleليبيكنصحىلإشلوونصحنم

ىلإةيئاذغلاتادعاسملاعيمجفاقيإمتامك،اليم160

.531"اوسلا"

530-RobertM. Utley،1994،210ص.

534-OgdenTanner،1981،179ص.
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ببسبال،دونهللةيمحمحنممدعبهتموكححصنيشلووناك

ءاهدءايحألادونهلارثكأ"هنأللبًاريرشًارصنعمهميعزنوك

برحلايف،طارفإلادحىلإعاجشو،نويلبانحومطهل،ءاكذو

نأهاشخأامنإ،عيمجلاىمسأوهسلجملايفو،هلريظنال

الةايحبًاعناقوًارقتسمشيعيهكرتينأنمربكأهحومطنوكي

نيلوئسملا"ةقادص"نرمةيجذومنةروصهذهو،533"اهلةيمهأ

مامتهالانممهئارظنبباجعإلامهعنميالنيذلا،نييبرغلا

رثأاليتلاةيناجملاةقادصلاودولاراهظإعممهنادلبحلاصمب

يفنوينيطسلفلاوبرعلانولوئسملاعقواماريثكو)،اهلًايلمع

ناكيتلاتالزانتلانماومدقوهذه"ةقادصلا"خاخفأ

نعنوعنتميولالغتساأوسأاهنولغتسينويبرغلا"مهؤاقدصا"

هباهذوشلوونردصحشتفملاةرداغمدعبلاو،(اهلباقمءيشميدقت

يفهتيبىلإدوعيلةيضرمةزاجإحنُمديدجلانصحلاىلإ

.ويراتنوأ

هاوأموهاهف،ةرتفلاكلتيفديدشنزحب"سلاجلاروثلا"رم

نمبحسُيًارحهيفةايحلاعيطتسيهنأًاموينظيذلاريخألا

ًاثحابرخآىلإناكمنملقنتيراصو،ًائيشفًائيشهيلجرتحت

ضرملاوعوجلانأنممغرلابو،هموقلماعطيأكانهدعي

تايالولاوحنهجوتلاوهنعيلختللهموقنمًاريثكاوعفدسؤبلاو

لواحو،رارمتسالاىلعًاممصمناكهنإف،مالستساللةدحتملا

امف،حلفيملهنكلو،ةوقبمهمزعنعمالستسالايفنيبغارلاينث

.121ص،MarkDiedrich،1998ـ533

-OgdenTanner،1981،172ص.

324



ةميخ100ىوسهلوحدعيملىتح1880فيصءاجنأ

."نسلارابكوهئابرقأنماهباحصأمظعم

"سلاجلاروثلا"ةماعزميطحتىلعديدجلاشتفملالمع

ةناعتسالاميعزلالواحو،مالستسالاوحنهعابتأةيقبعفدلًاديهمت

قلعامًاريثك)ةديدجتارارقذاختالبقشلوو"هقيدصب"

نيلوئسملاعمةيصخش"تاقادصب"مهلامأبرعلانولوئسملا

نمرثكأمهحنمينأنكمينالفنأنيناظةنياهصلاوأنييبرغلا

تسيلوايلعتاسايسنينثالامكحيامنأبريكفتلانودنالع

يفكلذناكو،دوعينلشلوونإهلليقو،(ةيصخشتاقادص

ديدجلاشتفملاراشأدقو،1880يناثلانيرشت/ربمفون23

،هتعاطتساردقمالستسالاةيلمعليجأتلواحيميعزلانأىلإ

عنصي"نأررقهمالستسابوجو"هقيدص"نمعمساملهنكلو

ساسأىلع"شحوتملاوبيجعلا"قرعلااذهعم"مالس

يفءاقبلالواحيوًاددرتملظهنكلو،ةلماعملانسحبتانامض

يفهيلعروثعلانمنكمتيملهنكلوًاضيأشلووبةناعتسالابادنك

1881ليرفأ/ناسين/ليربإ28يفلصوثيحليبيكنصح

نكلوادنكيفةيمحمهحنمبةبلاطمللةلئاعنيعبرأنملقأعم

لوصحلانمنكمتيملوة3آعطاقًاضفركلذتضفرتاطلسلا

ةكرعمنمدونهلامئانغضعبلباقمنؤملاضعبىلعىوس

دقل":الئاقًانزحميعزلارجفناناكملااذهيفو،ريغصلانرقلا

.536"ىنعاولخت

.181و179ص،OgdenTanner،1981ـ534

535-StanleyVestal،1980،226ص.

535-MarkDiedrich،1998،124-122ص.

-OgdenTanner،1981،181ص.
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فرطلازجعوأةردقىدمنيبتيسةيلاتلارهشألايفو

هبلاطمقيقحتىلع"مالسلاةيلمع"ةلداعميففعضألا

فشتكاةرتفلاهذهيفو،"لماشلالداعلامالسلا"ىلعلوصحلاو

رهظيناكيذلاشلووشتفملافقومةقيقح"سلاجلاروثلا"

ببسنع1881يام/رايأ/ويام25يفلءاستف،ةقادصلا

مهماقمكرتونييكيرماللمالستسالاوحندونهلاعفديفهتلجع

امماهيلإًامداقهسفنشلووهيفناكيذلاتقولايفادنكيف

"سلاجلاروثلا"ةيحنتكيربإاذاملف،لاملاعمجلراحبلاءارو

ةلماعمنمققحتللنيثوعبملاسرإىلعميعزلاقفاودقل؟اهنع

ةأفاكمدوجوبهملعببسبكلذو،يكيرمألابناجلاىلعدونهلا

وهو،ة7رالودفلأنيرشعىلإتلصووهسأرلتدصرةيخس

فالآةسمخاهيفدصريناكيتلامايألاكلتيفًادجريبكغلبم

نويداعلانومرجملاامأنيمرجملارطخأىلعضبقللرالود

امًادجاليلقو،رالودفلأوأ500مهيلعضبقللدصريناكف

يذلايدنهلاميعزلالتقلةدوصرملاةأفاكملاكلتىلإمقرلاعفترا

هيأررّيغهنكلوةدحتملاتايالولاىلإةدوعلاىلعًاضيأقفاو

ةرشعونييدنكةرشعنمةمكحمنيوكتديريوهودعباميف

نمةرشعوادنكدونهنمةرشعوهموقنمةرشعونييكيرما

وهنماورظنيلنيدلوملاىلإةفاضإلابكيلوثاكلاةسواسقلا

هعفدببسوهملعييذلاتقولايفتاثحابملاهذهيفئطخملا

هلتقلزئاوجلاتدصرثيحةدحتملاتايالولاىلإةدوعلل

537-StanleyVestal،1980،226ص.
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ىلعهتقفاومىلعلوصحللميعزلاعمهتاثحابميفو

يدنكلاةيدنهلانوئشلاضوفمفخيمل،نييكيرماللمالستسالا

Edgarينديودرغدإ Dewdneyروثلا"دانعبهباجعإ

يفنييسايسلالكلثموهلبقنمشلوولثمهنكلو،"سلاجلا

هئاسؤرلنيبفهتارارقيفًارثؤمباجعإلااذهلعجيملبرغلا

ةعاجملاوحنمهعفدبالإهقيقحتنكميالدونهلامالستسانأ

.538ةيفيفحلا

ةدحتملاتايالولاىلإةدوعلا"سلاجلاروثلا"ررقةياهنلايفو

اذإو،كاهنإلاوفعضلامغرةريخألاةظحللاىتحهعنمتدعب

هعفديذلاوههموقعوجناكدقل،بجعلالطبببسلافرغ

ًاقفوكلذو،يكيرمألاشيجلامامأةميزهلاسيلومالستسالاىلإ

امأ،"ثادحألارصاعيذلاونيروهشملاهتليبقءانبأدحأل

هتنباىلعضبقلاءابنأهتلصودقهنأوهفهرارقلرشابملاببسلا

ةيعجرملاةطيرخلا)Bufordدروفابنصحىلإاهلوصوىدل

نونشيله؟نذإاذكه":خرصوًاديدشًانزحنزحف(2مقر

،هيرسآلتقأواهيلإبهذأس؟ةنيكسموةفيعضةاتفىلعبرحلا

نمىقبتنمللاقليلقدعبو،"اهبناجىلإتومأسو

ًابونجيتداعإًاريثكاولواحضيبلانأنوملعت،يئانبأ":هعابتأ

ةاتف،يتنبااوذخأنألاو،ًارارمتضفرينكلو،كلذباودعسيل

اهيدييفديدحلااوعضودقل،اهسفننععفادتةوقالبةفيعض

،اهعبتأنأّيلعنإ،ًابونجباهذلاّيلعحبصأًاريخأو،اهيلجرو

نأمكديرأالو،اهيلإاوءاسأنملتقأنأواهدجأنأىنمتأو

نكلو،"ينبيصياملمحتأوًاديحوبهذأس،يعماوبهذت

.127-125ص،MarkDiedrich،1998ـ538

539-CharlesA.Eastman،1997،55ص.
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،مكعنمعيطتسأالباهذلانوديرتمتنكاذإو،اليوطيعممتثكم

.”؟"دوقينيأىلإيردأالو،رطخوكلاحقيرطلانكلو

مالستسالاونطولاىلإةدوعلا

دحأىلإةدحتملاتايالولاىلإهتدوعةيلمعميعزلالكوأ

ناجوهوةدعاسملاوةنامألاوقدصلاهيفمسوتيذلاراجتلا

eanيراجالسيول Louis Legareًاريثكددرتهنكلو،ل

نأىلعديكأتلاديريناكهنألهرارقنععجارتو،ةدوعلاءانثأ

امك،لاقتعاوأرسأةجيتنسيلوةدارإلارحرارقبتمتهتدوع

ناكو،"؟أهموقلاقتعاشيجلالواحوللتاقيسهنأنلعأ

اهدجوميعزلانأودبييتلاتاظحللاكلتيفًاحضاوكابترالا

نمضعبلاررقدقو،هئدابمالوهخيراتالوهصخشبسانتال

فونألا"ةليبقدارفأضعبكلذلعفامكادنكيفءاقبلاهعابتأ

تاونسلبقميعزلاميخمىلإتأجلدقتناكيتلا"ةمورخملا

.عبرا

.128ص،MarkDiedrich،1998ـ540

.129ص،عجرملاسفن-54

329



"سلاجلا

330



. -

6مقرةطيرخ)يتلاري-يلاجلااوملستسانيذلادونهلاليحرت

MontanaHistorical)1881عيبريف(ج Society)

دودحلاربعوهعابتأنم187-185"سلاجلاروثلا"داق

(2مقرةيعجرملاةطيرخلا)اتوكاديفدروفابنصحلصوو

قيرطيفو،”؟؟1881ةيليوج/زومت/ويلوي19موييف

544-BenjaminCapps،1982،211ص.
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نعلاؤسلليكيرمألاشيجلابءاقللاةصرفميعزلازهتناةدوعلا

جتنتساهنكلو،ديقتملاهنأدروفيلكرتلاونتباكلاهلدكأف،هتنبا

ًادانعمهلباقنيذلاءامعزلارثكأ"سلجلاروثلا"نأ

طباضظحالدروفابنصحىلإلوصولادنعو،”؟"ةسرطغو

Williamنيوبمايلولينولوكلاوه H. C. Bowenنأ

راثأهدسجوههجوىلعرهظيو،ةديجةلاحيفودبيال"ميعزلا

ذنملظدقل،نسلايًفامدقتمناك،امهبرمنيذلاعوجلاومهلا

نيذلاضيبلاىلإمالستسالاحبصأو،هموقلطبتاينيتسلا

ةبرض،هسفنىلإزيزعلاهلالقتسانعيئاهنلايلختلاومهتقمي

.544"أمطحمحبصأدقل،ةبوعصباهاقلتدقو،هئايربكلةمصاق

يههتوقتناكامبر":هلوقبكلذىلعخرؤمقلعيو

روجيملاىلإهثيدحيفف،”؟"روخفلاهبلقسيلنكلو،ةمطحملا

Davidنوترذربديفاد Brothertonنصحلايفلوئسملا

تحتيتلاضرألانإ،ينطوىلإتدعمويلا":ميعزلالاق

،طقدحألاهطعأملو،اهعبأملانأو،ىرخأةرميليهيمدق

كلذنإفتاونسسمخلبقءادوسلالالتلاترداغدقتنكاذإو

ةريبكلاةأرملانوناقناكو،ءودهبيتلئاعأشنتنألجألناك

،ناكملاكلذيفًائداهءيشلكنوكينأ(ايروتكفةكلملا)

ناكامدنعو،ضرألاهذهىلإةدوعلابًامئادركفأتنكينكلو

-OgdenTanner،1981،181ص.

-StanleyVestal،1980،232ص.

.308ص،1982،نواربيد-

543-MarkDiedrich،1998،138ص.

.138ص،عجرملاسفن-*****

-BenjaminCapps،1982،211ص.

-StanleyVestal،1980،232ص.

545-BenjaminCapps،1982،211ص.
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،هعميتانبىدحإنأتعمس،يئاقدصأديعيراجيل(رجاتلا)

دقعأنأديرأانأنألاو،نصحلااذهىلإهعمةدوعلاتررقف

ًادوهشديرأو،(يكيرمألاسيئرلا)"دجلا"عمةمكحمةقفص

."""""""نييكيرمألاضعبوزيلجنإلاضعب،نيفرطلانماهيلع

اهبظفتحاوأدازملايفتعيبيتلامهتحلسأدونهلاملس

تاراكذتلانوعمجينويكيرمألادونجلالازام)تاراكذتدونجلا

تملسامك،(مويلاىلإاهبنوموقييتلاناودعلاتايلمعلكيف

نصحلارمأىلإاهيملستلهتيقدنببميعزلاظفتحا،تعيبمثدايجلا

ذإ،ينب":"بارغلامدق"هنباللاقو،يلاتلامويلايفًايمسر

الهنأل،ًادبأملاعلااذهيفالجرنوكتنأعيطتستنلف،تشع

ميعزلاةريسخرؤمددشيو،"داوجوةيقدنبزوحتنأكنكمي

نعربعتةدوشنأفلأامك،ة47"تشعاذإ":هنبالهلوقىلع

تقوبنألارمأ،ءيشلكىضم،نألاو،تنكًابراحم":هعقاو

548اا
تـللادـصكحت

قحتسا":لوقلابهمالستساوهتدوعببسميعزلاحرشو

نألاىتحقلتأملينوكل،"مظعألابألا"وةموكحلامامتها

ةدارإلتملستساوتئجدقل،ةيكيرمألاتاطلسلانمماعطةضبق

يلافطأويئاسننأللبيتبغرلًاعوضخسيل،ةموكحلا

."ّيلعضيبلاعيمجبذكدقل،نوعوجي

.211ص،عجرملاسفن-545

-StanleyVestal،1980،232ص.

-MarkDiedrich،1998،138رص.

547-StanleyVestal،1980،232ص.

548-MarkDiedrich،1998،138ص.

.234ص،1982،نواربيد-

.137ص،MarkDiedrich،1998ـ549
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هحالسميلستب"سلاجلاروثلا"ماق(20)يلاتلاموييفو

نصحلالوئسموهوةيكيرمألاةموكحلالثممىلإًايمسر

مدق"هنبالهاطعألبهسفنبحالسلااذهملسيملو،نوترذرب

ربتخيسهنألةبسانملاهذهيفًامهمًامالكلاقو،هملسيل"بارغلا

كيلإةيقدنبلاهذهملسأيننإ":ةيكيرمألانيدمتلااياونةقيقحهب

حبصأهنأهملعأنأكلذبديرأيذلاريغصلاينباةطساوب

روثلا"نويكيرمألالتقيسةردابملاهذهمغر)نييكيرماللًاقيدص

ميعزلاةنياهصلالتقامكتقولاسفنيفدعباميفهنباو"سلاجلا

ليبيكيرمألاسيئرللهسدسممدقيذلاتافرعرسايينيطسلفلا

ملعتينأهلىنمتأانأ،(1993ولسوأقافتاةبسانمبنوتنلك

.نيملعتملامهئانباكًاملعتمحبصينأوضيبلاتاداع

ملسيذلاريخألالجرلاتنكيننأركذُينأكلذكىنمتأو"

نألاديريوهو،يبصلااذهاهايإمكاطعأدقل،يتليبقنمهحالس

وأهولوقتنأمكيلعناكامهمو،هشيعبسكيفيكملعتينأ

مالظلايفىقبأنأديرأالو،نألاهيقلتوهعامسبحأ،هوحنمت

ىلإةرتفنمانهىلإنيثوعبملانمًاريثكتلسرأدقل،لوطأةدم

ءامعزلاامأ،ربخبينءاجمهنمدحأالنكلوىرخأ

نمةراسًارابخأقلتأملانأو،يتآنأينوديريملف...نورخألا

وأدودحلانمبناجلااذهىلعةايحلابيلحمسينأديرأانأ،انه

ةايحفنأتسأنأىنمتأو،ًامئالمهارأامكرخألابناجلاىلع

ىلعةراجتلابيلحمسينأًاضيأديرأينكلو،ةميدقلاديصلا

.دودحلايبناج

،اهنعيلختلاىلعربجأنأديرأالو،يدالبدالبلاهذهنإ"

،(ةيناطيربلاةكلملا)"ةدجلا"دالبيترداغملًادجنيزحيبلقنإ

مهضرأيفيلافطأأشنينأديرأينكلو،يلةقيدصتناكدقل
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نيقيدصةرايزتئشىتميناكمإبنأرعشأنأديرأو،ةيلصألا

نتباكلاوشلووروجيملا،دودحلانمرخألابناجلاىلع

ناكهنأليراجالسيولعمرجاتأنأكلذكديرأو،لينودكم

يف)تالئاعلانمًاريثكتكرتدقل،ريغصلايروسيملارهنىلع

ةيمحمىلإاوبهذنيذلاكئلوأعماوعمتجينأديرأو،(ادنك

يموقنمريثكناكدقل،دحاوناكميف"ةفقاولاةرخصلا"

ميلستبنألاًاريخأاوحبصأمهنكلو،يضاملايفًارارشأ

سفنتافرعرسايينيطسلفلاميعزلاقنتعا)مهدايجومهتحلسأ

ةمواقملاحالسنعديدشلاطغضلاتحتىلختامدنعيأرلا

يفةفلتخمةديعبلاجئاتنلانوكتنلوباهرإلابهيضامًافصاو

.(نيتلاحلا

ةدعاسملواحننأانيلعو،يعمضرألاهذهنوكلمتمكنإ"

يفكرتشملاراوجلاونيتلودلالحلوبقلثم)ضعبلاانضعب

عمتجينألبقانهرداغأنأديرأالو،(ةينيطسلفلاةيضقلاخيرات

.".....،يترايزلانهىلإاهولسرأ

يذلا"سلاجلاروثلا"باطخبنورضاحلانويفحصلارختفا

لوقيامكهذهكةبسانميفميظعلجرفقومىلعالاثممدق

ىلعةيكيرمألاةفاحصلادرناكنكلو،ةت"هتريسخرؤم

بلاطملاهذهبهنإتلاقف،ًايماقتناوًاسرطغتمًادرميعزلابلاطم

.%3أهمئارجىلعتامكاحملاوتاماهتالا

550550-StanleyVestal،1980،233ص.

.139ص،MarkDiedrich،1998ـ551
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يفهموقوهرشحلةينةيأىلعميعزلاضرتعاةيادبلاذنم

ليكولاموقينأبابشللهيركرمأهنإلاقو،بئارزلاكةايح

عيمجنأظحالو،ىركسوىلاسككلذدعباوحبصيلمهماعطإب

الودونهلاكنوبراحممهالف،ةميقلاوميدعتالاكولايفدونهلا

ىلعتقبطنايتلاةظحالملاسفنيهو)ضيبلاكنوعرازممه

هتنجنمضهيفيلاهألالخديملورامعتسالاهيفلحناكملك

،(ةليدبروذجبمهطبرنودروذجلايعوطقممهكرتوةدوعوملا

ىلإدليفراجسميجيكيرمألاسيئرلاضرعتءانثألاهذهيفو

لئساملو،تومينألبقعيباسألشارفلاهتمزلألايتغاةلواحم

ولهنإةعذالةيرخسبباجأكلذيفهيأرنع"سلاجلاروثلا"

لمعوهففاصنإبدونهلاةلماعممدعوهلايتغاللعفادلاناك

.552ديج

نعوفعلالباقمهحالسميعزلاملسينأقافتالاناكو

ىلعلصحيسهنأمهفو،نؤموىوأمىلعلصحينأو،هيضام

ةلاكوىلإاولسرأهموقنكلو،يروسيملاميلقإيفةيمحم

ىلعرسو،مهبقحلينأضرتفملانمناكوةفقاولاةرخصلا

/زومت/ويلوي29موييفو،هتنباعضوىلعهتنأمطللاحلك

ةلاكوىلإ"نامريشلارنجلا"ةنيفسلاتعلقأ1881ةيليوج

ةثالثةدملةلحريفهموقوميعزلالقتيهوةفقاولاةرخصلا

.مايأ

يفهيلإمامضنالابنوركفياوناكنيذلادونهلالامأحبكلو

نلعتةيمحملايف"وسلا"تالاكوعيمجلاتايقربتلسرأ،ادنك

يفدودحلاىلعنينطوتسملانأكلذنممهألاو،همالستسا

.140ص،عجرملاسفن-552
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يفناطيتسالافعاضتامكًامامت)353ةيدنكلاناوشتاكساس

تلخدواهحالسةمواقملاتملسامدعبةينيطسلفلايضارألا

.(1993ولسوأيفمالسلاقافتا

------ --------------------------- .::::::::::: --------ت. . -

------------------- ----------------------------------===============-------- ة::::::::::::::::::-ييعت-----------------------------------:يق

مهنادقفدعبةيمحملايف"وسلا"ةيكيرمألاتادعاسملاونؤملاعيزوت

NationalAnthropolpgical)ةلقتسملامهتشيعمةليسو

.(Archives,Smithsonian Institution

برحلاريسأ

ىلإمامضنالابهلحمسُيمل،ميعزللتعطقيتلادوعوللًافالخ

اتوكادنيبدودحلانمبيرقلالادنارنصحىلإلسرأوهموق

هتفصب(3و2و1ةيعجرملاطئارخلا)اكساربنوةيبونجلا

553-StanleyVestal،1980،234-233ص.
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عقوتامكهعادخمتاذهبونيتنسةدملزجتحاثيحبرحريسأ

هلبقنم"ةمورخملافونألا"ميعزفيزوجلثدحاكو

ءانثأيفهلاحنإهتريسخرؤملوقيكلذمغرو،(1877)

هوناجسهبحأدقف،ًاريثكىوكشلاىلعثعبتنكتملزاجتحالا

هتليبقءامعزةلباقمبو،هميخمةرادإبهلاوحمسو،هباوبجعأو

لئاسرلانماليسىقلتهنأامك،هتروشمذخألنوتأياوناكنيذلا

."دييأتلاوباجعإلانعربعتملاعلاتاهجلكنمتالباقملاو

نعةبسانمنمرثكأيفميعزلاربعةرتفلاهذهءانثأيفو

ةديدجلاةايحللمزليامبدوزينأهبلطوضيبلاكةايحلايفهتبغر

ديريالهنألنيدادحلاوراجتلاونيملعملاوةعارزلاتامزلتسمك

نأظحالينأهتفيملو،تادعاسملاىلعةلاعهموقنوكينأ

عضونأامكًاضيبالوًادونهاوسيلهموقءانبألعجتسرادملا

ًادامعاوناكامدعبماهبإلاهبطيحيةديدجلاةراضحلايفءاسنلا

.555ةيدنهلاةايحلايف

طوغضللةيكيرمألاةموكحلاتخضر(1883)نيتنسدعبو

ىلإهتداعإو"سلاجلاروثلا"نعجارفإلاببلاطتتناكيتلا

ةيلامشلااتوكادنيبدودحلاىلعةفقاولاةرخصلاةلاكويفهموق

نصحثيحو(2مقرةيعجرملاةطيرخلا)ةيبونجلااتوكادو

ليكولانكلو،(3مقرةيعجرملاةطيرخلا)Yatesستي

لamesنيلفولكامسميجهمساوكانهيموكحلا

McLaughlinناك،دونهلاهيمسيامك"ضيبألارعشلا"وأ

."هتماعزىلعءاضقلاوميعزلاذوفنميطحتبةيولوأهيدل

.237ص،عجرملاسفن-**

.149-142ص،MarkDiedrich،1998ـ555

.149ص،عجرملاسفن-355

338



(Smithsonian|nstitution)(1882)سلاجلاروثلا

-StanleyVestal،1980،238ص.
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----- . - ------- -
.

------

تراصمث(1882يلاوح)زاجتحالاةرتفءانثأميعزللتطقتلاةروص

يفليبولافابهقيدصضارعتساعمدعباميفهلاوجتءانثأهعيقوتبعابت
.ه ةروهشمةيصخشخشهتفصبتاينينامثلافصتنمه٩-

photo:Cowan"sAuctions

ReaCl mOre at.

http://inClianCOUntryiOOlaymeClianetMVOrk.COm/2015

/06/12/sitting-bU//-/ife-OhOtiOS-160705
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---------------------------..,liايممًالا"فلأ

. - REMovيمال؟عييييييينف"ة مkعا Whe Eiمهatر وم.

"سدقملااهباب"اهمساوهتدلاو:1883رسألاءانثأهتلئاعوميعزلا

باوثألا"هتجوزوًانيميسلجتاهنباو"ةريثكدايج"هتخأوًاراسيسلجت

فلخلايفناتفقاو"ةمألااهتدهاشنم"و"ةعبرألا

via The William F. Cody Archive/McCracken

Research Library,Buffalo Bill Center oftheWest
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ريخألايدنهلا:ةيسايسلاةمواقملاةايحىلإلاقتنالا

ةفقاولاةرخصلاةلاكوزكرم

تناكًازجتحم"سلجلاروثلا"هيفناكيذلاتقولايف

ديزمىلعءاليتساللةديدجتالواحمبموقتةيكيرمألاةموكحلا

نمةريغصةحاسمىوسمهيدلدعيملنيذلا"وسلا"يضارأنم

ةيربجلاةماقإلايفميعزلاناكامدنعو،ةيلصألامهيضارأ

ةيمحملاتالاكوةفاكنمنولثمم1882ةنسهيلعدفاوت
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مهيلإبلطف،ةموكحلاعيراشمهاجتهلعفبجياميفهيأرةفرعمل

.مهضرأنمءزجيأعيبىلعةقفاوملامدع

تئجلفةيمحملافصنىلعءاليتسالاوهةموكحلافدهناك

تلسرأنيحكلذوفدهلااذهقيقحتلعادخلاوشغلالئاسوىلإ

لكفرعتلرئاشعلانيبةيمحملاميسقتبدونهلاعانقإلةنجل

اذهىلعةقفاوملاتمتاذإو،اهصختيتلاةحاسملاةريشع

دونهلاهءانبأيطعيسنطنشاويف"مظعألابألا"نإف،ميسقتلا

.روثفلأوةرقبفلأ25

دودحمسردرجمسيلحرتقملاميسقتلانأةنجللاحضوتملو

لوحةريشعلكضرأصيلقتوهلب،ةفلتخملارئاشعلانيب

فصننعدونهلايلختةياهنلايفةجيتنلانوكتلاهتلاكو

ناطيتسالاطيحميفةقرفتمةريغصًارزجمهلعجوةيمحملا

تايالولاتادهاعميفةيديلقتةليحلاهذهتناكدقو،ضيبألا

ةرملاهذهاوضفردونهلانأالإ،نييلصألاناكسلاعمةدحتملا

هذهىلععيقوتلانأبراجتلامهتملعدقف،عيقوتلاباولبقيملو

لئاسوىلإةنجللاتئجلف،مهضرأمهدقفيةموئشملاقاروألا

بسحمزاللانمناكو،عيقوتلاىلعدونهلارابجإلةريقح

ةليبقلالاجرعابرأةثالثعيقاوتىلعلوصحلا1868ةدهاعم

عقويملاذإهنأبةنجللاتددهف،ًايراسوًايعرشلزانتلاحبصيل

ًاقفومهلةنومضملاةيونسلاتادعاسملاىلعاولصحينلفدونهلا

نودرطيسو،ديدهتةادأتحبصأنألااهنكلوةقباستادهاعمل

امك،ًابونجةيدنهلاةعطاقملاىلإنولحرُيواهلكةيمحملانم

مدعمغرلزانتلاىلعنوعقويةعباسلايفألافطأةنجللاتلعج

دونهلافيوختيفكلذكريشبتلامدختساو،كولسلااذهةيعرش

سرجنوكلادنتساةياهنلايفو،اوعقويملاذإبرلابضغنم
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بلسيًانوناق1883ةنسةيادبيفردصأوعيقاوتلاهذهىلإ

يفنوضراعملاراثأاملو،"وسلا"ةيمحمفصنهبجومب

تلسرأةعومجملاعيقاوتلاةيعرشلوحًاكوكشةمصاعلا

قيدص"و"يناسنإلا"روتانسلاةسائربقيقحتةنجلةموكحلا

Henryزوديرنه"دونهلا Dawesعضيسيذلا

هتنمضاممظعمبلسيسيذلاصيصحتلانوناقالبقتسم

.دونهلاتايمحميضارأنمتادهاعملا

متوقيقحتلاةنجللوصولبق"سلاجلاروثلا"حارسقلطأ

،ابابكنهلاهتريشعلةصصخملاةفقاولاةرخصلاةلاكوىلإهلقن

ىلعءاليتسالاحلاصيفريستنلاهتمهمنأملعتةنجللاتناكو

ذوفنهلوهموقنيبةبيهمةناكملتحيميعزلااذهمادامضرألا

ربكأًامامتهاهريغءاطعإوهلهاجتةنجللاءاضعألواحف،عساو

ةياهنيفو،ألوأثيدحلابمهلحامسلابكلذومهماجحأنم

نإ"سلاجلاروثلا"لأسإ":مجرتمللزودروتانسلالاقفاطملا

اذإثدحتأسًاعبط":ميعزلاباجأف،"ةنجللاهلوقيامهيدلناك

نيذلاصاخشألاالإملكتينأبجيالهنأدقتعأ،كلذبمتبغر

."اوملكتينأمهنمنوديرت

:ميعزلانأشنمليلقتللةلواحميفزودروتانسلادر

نكلو،مهمسابنوثدحتيألاجرنوراتخيسدونهلانأاندقتعا"

يأوأ،مالكلايفبغري"صخشيأ"ىلإعمتسننأانرسيس

امهيدلناكاذإاذه،مهمسابملكتينأدونهلابغريصخش

."هلوقي

اوثدحتتىتحانأنمنوفرعتله":"سلجلاروثلا"هيلعدرف

صاقتنانمةنجللاهديرتامكردأهنأكلذ"؟ةقيرطلاهذهبّيلإ
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امكيدلناكاذإو"سلاجلاروثلا"كنأفرعأ":زودلاقف،هرمأ

."كيلإعامتسالاانرسيفوسفهلوقت

؟يننوفرعتله؟يننوزيمتله-

.سلجلاروثلاكنأفرعأ-

فرعتلهنكلو،"سلاجلاروثلا"ينأفرعتكنإلوقت-

؟أوبتأيذلازكرملا

يفنيرخألادونهلانيبوكنيبقرافيأدوجوبفرعأال-

.ةلاكولاهذه

يبلق،ميعزلاانأاهتدارإبو،ىمظعلاحورلاةدارإبانهانأ-

برقلابرمياملكنأل،بذعهنأفرعأانأو،بذعورمحأ

انهىلإنوتأتلاجرلااهيأمتنأاهفكلذعمو،يلهناسلدميينم

مكللوقأنأديرأو،انأنمنوفرعتالمكنإنولوقتوانيلإثدحتلل

اذهلًاميعزنوكيلًادحأتراتخادقىمظعلاحورلاتناكاذإهنإ

.انأوهفدلبلا

كيلإبلطننحنفمويلااهبانتنجيتلاةطلسلانكتامهم-

،هلوقتامىلإيغصنسوكلذيفبغرتتنكاذإانيلإثدحتلا

.عامتجالااذهضفنساننإفالإو

دقو،يكسيولانوبرشيلاجركمتفرصتدقل،نسحاذه،لجأ-

.حصنلاضعبمكيطعألانهىلإتئج

عامتجالااوكرتيواوموقيلدونهلاعيمجىلإميعزلاراشأمث

ةيأبمهيضارأبظافتحالانوديريدونهلاناكو،هباوقحليو

ملاهنألةنجللانمهفقومنييلتبميعزلاعانقإاولواحف،ةقيرط

لسرألعفلابو،مهضرأتقرسيتلاةقباسلاةنجللاتاسرامم
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عامتجالابهتبغربديفتةنجللاءاضعألةراشإ"سلاجلاروثلا"

:لاقوبدأبملكتيلاتلاعامتجالااذهيفو،ةيناثمهب

،هتلقامععجارتألو،ءيسلايكولسنعمكلرذتعألانهانأ-

...ةئيسةلاحيفمكبولقتلعجينأدقتعأينألهنععجارتأانأو

نورداغيسانلالعجيفببستوهتلقاموههنععجارتأامنإ

نألاو...تاذلابناكملاانأيترداغملراذتعالاديرأو،عامتجالا

،ةحارصبوةرشابمءيشلكمكللوقأسوينهذباممكللوقأس

امعمستفوسولعنمنألاانبقارتىمظعلاحورلانأفرعأ

ىلإيغصينألمآو،ةحارصبثدحتلليدهجلذبأساذلو،لوقأ

.اهذيفنتىلعيندعاسيوامصخشيتابغر

مامأةنجللاعضو،ةثوكنملادوعولانعثدحتامدعبو

هفدههنأضيبألالجرلاىعداامققحتمهافتللةقداصةلواحم

:ًامامتضيبلاكرضحتبنوشيعيمهلعجودونهلانيدمتب

مامتهابهنعثحبيلداعوءيشيأامصخشرسخاذإ-

نأمكيلإنوبلطينيحنألادونهلاهلعفياماذهو،هدجيسف

اولماعينأبجيهنأنظأالو،يضاملايفهبمتدعواممهوطعت

امىلعتحبصأدقيرعاشمنأيفببسلاوهاذهو،شوحولاك

(يكيرمألاسيئرلايأ)مظعألابألايللسرأدقل...هيلعيه

نألايلهرفغدقفيضاملايفيدضهيدلناكامهمهنإلوقي

دقو،لبقتسملايفءيشيأّيلعلمحينلهنإو،ًابناجهامرو

،ضيبألالجرلاقيرطنعدعتبأالأيللاقامك،هدوعوتلبق

ريسأنأنألايدهجلواحأانأوكلذلعفأنلينإهلتلقدقو

ديرأوةئيسةعمساذحبصأدقيدلبنأرعشأ،قيرطلااذهىلع

ًانايحأسلجأ،ةديجةعمسًاقباسهلتناكدقو،ةديجةعمسهل

.ةئيسلاةعمسلاكلتهحنمدقنوكينمعلءاستأو
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نوكلميالمهنأحضوأوةسئابلادونهلاةلاحميعزلافصومث

اوشيعينأمهيلعناكاذإو،مهتايحيفضيبلاهلمعتسياممًائيش

تاودألارئاسوتابرعلاوةيشاملانألانوبلطيمهنإفضيبلاك

."ضيبلااهبشيعييتلاةقيرطلايهكلتنأل"

مامأةموكحلاوةنجللا"سلاجلاروثلا"عضواذهبو

ىلعهصرحدكأوضيبألالجرلااهاعدااملاطيتلاتايلوئسملا

ناكسلانيدمتىلعنولمعيمهنأنوعدياوناكدقف،اهقيقحت

ةيشحولانممهلقنوةيئادبلامهتايحنممهلاشتناونييلصألا

نلعيدونهلاميعزوهاهو،ةيندملاورارقتسالاىلإةوادبلاو

مهدوزيلف،غارفلايفهقيقحتنكمياليذلاضرعلااذههلوبق

ثدحتييتلااهتامزلتسموةيندملاهذهلئاسوبضيبألالجرلا

.اهنع

تناكولةحناسةصرفناكميعزلاضرعنأكشال

سيئرودونهلا"قيدص"ناكولواهتاءاعدايفةقداصةموكحلا

روثلا"راذتعابلبقلًاذإ،مهلًايقيقحًاقيدصزوديرنهةنجللا

وهوالفيك،رورسلكبهضرعفقلتوءودهلكب"سلاجلا

نيبفنعلاوءادعللةياهنعضينأنكميًاضرعمدقينألا

ناكسلانيبءاضيبلاةيندملاراشتنالليبسلادهميونيفرطلا

نيذلادونهلااياونرابتخالًاضيأةصرفكشالبيهو،نييلصألا

.رييغتلالوبقمدعودانعلاباوفصؤاملاط

ناجولنوجروتانسلاماقدقف،ًافلتخمناكةنجللادرنكلو

ohn Loganعامتجالايفهتافرصتىلعميعزلاخيبوتبل

ندمتةجردنعحصفتيتلاتاناهإلاهيجوتبأدبمثقباسلا

ءامعزنمًاميظعاميعزتسلكنإًاضيألوقأنأديرأ":اهلئاق

ةيأيفقحالوةرطيسالوةطلسالوعابتأالبكنإودلبلااذه
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ةموكحلاحامسببسبةيدنهةيمحمقوفدوجومتنأ،ةرطيس

،كوسكتةموكحلاوكمعطتةموكحلا،بسحفكلذىلعةهركملا

لضفبهيلعتنأاموهكلمتاملكوكدالوأملعتةموكحلاو

رضتحتودربلانمدمجتتنألاتنكلةموكحلاالولوةموكحلا

.%37"...لابجلايفعوجلانم

اهبمستايتلاةسرطغلاربخنملًائجافمةنجللادرنكيمل

نألاجرخياذاملو،سانلانمهريغعمضيبألالجرلالماعت

نمةنجللااهبتجرخيتلاةدئافلانإلب؟عضاوتيوهتعيبطنع

نم"سلجلاروثلا"هفلؤينأنكميامكاردإيهتاعامتجالا

نمهتحازإلريضحتلامتف،ةموكحلاتاططخمذيفنتىلعرطخ

ةمهملاتلكوأوهموقنيبهتناكمىلعءاضقلاةلواحمبقيرطلا

.يدنهلاةقادصًاضيأيعديناكيذلا"نيلفولكام"ليكولاىلإ

.313-311ص،1982،نواربيد-557

-StanleyVestal،1980،247-239ص.

-MarkDiedrich،1998،153-151لص.
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ةرخصلاةلاكويفيموكحلاليكولا(1923-1842)نيلفولكامسميج

ماقو"سلجلاروثلا"ميعزلاشيعيحبصأثيح1882ةنسذنمةفقاولا

هلاقتعاريبدتلرمألالصونأىلإهتناكمميطحتلةثيثحتالواحمبليكولا

ليكولايعديناككلذعمو1890ةنسميعزلالايتغاىلإىدأيذلا

My"يدنهلايقيدص"ناونع(1910)هتاركذمتلمحودونهلاةقادص

FriendtheIndianتاطلسبعتمتيناكيموكحلاليكولانوكو

تامنأىلإعفرتيلظولينولوكىلإنيلفولكامةبترتلصوةيركسع

(ايديبيكيو)يكيلوثاكلصأنموهو،ةمدخلايفوهو
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ةيمحمىلعءاليتسالاةلواحمتلشفثادحألاهذهمغرو

عمجيفتبكترايتلاتازواجتلاترهظأتاقيقحتلانألدونهلا

وهكلذيفمهألاببسلاوقافتالاسرجنوكلارقيملف،عيقاوتلا

لالتلايفبهذلافاشتكاتبحصيتلاكةيموقةمزأدوجومدع

نيذلانويناسنإلانكيملو،؟1876برحىلإتدأوءادوسلا

مهيضارأنعدونهلالزانتدض،قيقحتلاءارجإلجألاوطغض

كلذقيقحتدضاوناكمهنكلومهنيدمتلةموكحلاجمانربدضالو

يذلاىدملارصقانلدكؤياذهو،ة؟؟؟"ةيعرشلاريغلئاسولاب

عمتجملايفنييلصألاناكسلاداهطضاةضراعمهققحتنأنكمي

يذلاماعلاراطإلابةموكحمةضراعملاهذهنوكويناطيتسالا

اياونلاووذهببلاطياملكنكلوعسوتلاةيلمعهيفريست

اذإيأ،ةمئالملاطورشلانمةجردىصقأبكلذمتينأةنسحلا

عفديناسنإلاهجوتلاعطتسيملاذهلو،مهحبذاونسحأفمهوتحبذ

دعتسملاوندمتلابلاطيدنهلابىتحلوبقلاىلإعمتجملااذه

ملوةيوازلايفاورشحامدعبدونهلابلاطمبلتملورضحتلل

مدقيملهنكلوضيبألالجرلاةايحىلإلوحتلانعليدبمهلنكي

وهناكةيادبلاذنمهبلطنأللوحتلااذهىلعمهدعاسياممهل

"هعمتجميفهلنيسفانممهلعجسيلومهيضارأىلعلوصحلا

لالغتسالا:دعباميفثلاثلاملاعلالكعمبرغلالاحوهاذهو)

.(مامضنالانود

358-EdwardLazarus،1999،108ص.

.108ص،عجرملاسفن-"3"

-GeorgeE. Hyde،1993،144-143ص.

560-RogerL. Nichols،1999،169ص.
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نيرخآصاخشأزاربإىلإنيلفولكامليكولاةطختدنتسا

عامتجايفسيلويمويلالماعتلايفءامعزمهتفصبمهميدقتو

ىلعءاضقلانمألدبنكلو،ةنجللاتلعفامكئجافميمسر

ضيبلانيبهتيبعشتعفترا،هموقنيب"سلاجلاروثلا"ةيبعش

لامشديدحطخةكرشتهتنا1883فيصيفو،مهسفنأ

تررقواهبرغبةراقلاقرشلصييذلاطخلاءانبنمكيفيسابلا

اورمدنمب)ًايبيحرتًاباطخيقليلًايدنهًاميعزراتختنأ

روثلا"ىلعالإاهرايتخاعقيملو،حاتتفالالفحيف(!هعمتجم

:ناطيتسالادالبيفقحلابحاصةناكميههذهو)"ساجلا

ةصنملاميعزلادعصلافتحالاموييفو،(تالفحلانيزتةفحت

صوصلمتنأ،ضيبلاسانلالكهركأ":هيفلاقًاباطخأدبو

"""""""نيذوبنمًاصاخشأنممتلعجوانضرأمتقرسدقل،نوباذكو

ثيح1932ةنسةرهاقلايفةيكيرمألاةعماجلانمهجرخت

اهثبتيتلاةمومسملاراكفألاوةعماجلاىلعهيفلمحًاباطخىقلأ

رهاظتالولةداهشلانمهنامرحىلإىدأاممبالطلالوقعيف

.(هتيضقلًاراصتناهئالمز

الإ"سلاجلاروثلا"اهبثدحتييتلاةغللامهفيدحأنكيمل

باطخءانثأسامحبنوقفصيسانلالعجاممهدنعنمبيحرت

نمو،ةديدجمئاتشمهلهجويمثمستبيومهلوهينحنيف،ميعزلا

يفرخآلافتحاروضحلةكرشلاهتعدهلسانلاسامحةدش

.لوابتناسةنيدم

.314ص،1982،نواربيد-55
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ميعزلاناكهحارسقالطإنًماديعبسيلوةرتفلاكلتيفو

تاماعزلالباقميفهتماعزرادحناببسبةباكلانمةلاحشيعي

ةنجللاءاضعأوليكولاكنييكيرمألامايقوةفيزملاةليمعلا

وهامنيبو،هدايجضعبثيحلايمأةثالثًامويىشمف،هتناهإب

ناكيتلارويطلاةماعنيبنمةمكحللًاردصمهدعيناكيذلا

اذهنايسنعطتسيملوىسألاميعزللببساموهو،"كنولتقيس

.59تقولاكلذذنمريذحتلا

.%-يا/ا

مالسلانويلغعم1884
ةنسيف"سلاجلاروثلا"

562-RobertM. Utley،1994،290-289ص.
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نلأضارعتساعمهلاوجتءانثأاتوسينيميف1884ةنسميعزلا

رازةلوجب"سلاجلاروثلا"ماق1884لوليأ/ربمتبسيفو

نلأنرفلاضارعتساعمةيكيرمأةنيدمةرشعىلدمخاهءانثأ

AlvarenAllenنكمتيليكيرمألاسيئرلاةلباقمبهدعويذلا

ضرعكلذدعبو،هدعوبفيملهنكلو،هلهموقةيضقحرشنم

Williamيدوكمايلوهيلع Codyليبولفاببفورعملا

وهوريهشلاهضارعتسايفكرتشينأBuffaloBiا

يدنهلابتكملاةضراعممغرو،"شحوملابرغلاضارعتسا"
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قفاوفميعزلاداعبإهرسيناكنيلفولكامليكولانإفةيادبلايف

ًامئادًازمرناك"دقف،ةيدبأةلحرلاتناكولهسفنيفىنمتو

ناكيذلايدنهلاثارتلانعلكيالًاعفادمو،ةيدنهلاةمواقملل

"سلاجلاروثلا"جرخو،ة53"هتلازإىلعًاممصم"نيلفولكام"

تايالولاربعرفاسوليبولفابعم1885ةنسفيصيف

دقو،ةيحورلاةيدنهلاةفاقثلانعًاضورعًامدقمادنكوةدحتملا

ضرعلااذهلةيوئملاىركذلايفكلذىلعيسفنبتعلطا

نمضنمناكوتيوكلاضارعتسالارازامدنع(1985)

ةالصيهوةنسةئاملبقميعزلاهمدقاملةاكاحمهضورع

حايرلاكدونهلااهلجبييتلاةعيبطلارهاظمرضحتستةيحور

هذهيفعوبسألًكارالود50ىضاقتيميعزلاناكو،لابجلاو

لافطألاىلعءاخسلكبلاومألاهذهعزويناكهنكلوةلحرلا

نأنودميركلامعلاكمهلماعيفهلوحنوعمجتينيذلاءارقفلا

نودمهلاثمأبرميضيبألالجرلاءارثنأفيكمهفعيطتسي

تناكوبرقنعهبتلصتانايعةدهاشلًاقفوكلذو،مامتها

ىأرامدنعو،ةليوطتاونسبهقارفدعبىتحًاريثكهمرتحت

المهنألفسأيداملالاجملايفضيبلاهعنصيذلامدقتلا

،ةيلقعلاتاردقلانمهنوكلمييذلاردقلاسفنبةنامألابنولحتي

ناكهنكلوضيبألالجرلاعمقدصلابثدحتاملاطهنإلاقو

نأوهتاذلريدقتىلعيدنهلالصحينأىنمتو،عدخُيًامئاد

ملو،ةيملسةياهنعارصلاءاهنإلةنامألابضيبألالجرلاىلحتي

رثكأبلطيالوهو،ةلادعلاىلعلوصحلانمرثكأهبلاطمنكت

ةعساوةيربوههموقلهبلطياملكو،حنمينأهنكميامم

.314ص،1982،نواربيد-553
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نعصصقلانمًاريثكصقو،مالسباهيفشيعلانوعيطتسي

.؟؟؟مهشغوضيبلاعادخ

ناجهتسالاتاوصأبًانايحأهجوو"سلاجلاروثلا"نأظحولو

دقفادنكيفامأ،ة55"رتساكلتاقب"ديدنتللةيكيرمألاهتالحريف

دقو،”؟؟؟"ريهشلايدنهلايسايسلاودئاقلا"هتفصبفحصلاهتيح

موييفدنالفيلكرفورغيكيرمألاسيئرلاةلباقمميعزلاعاطتسا

اياضقصختةلاسرهملسو،1885ناوج/ناريزح/وينوي23

يفهموقدهجنعوضيبلامدقتبهباجعإنعثدحتتوهموق

امثيرتادعاسملانمديزمىلإمهتجاحوةعارزلاةسرامم

تازيهجتنمديزمىلإةجاحلانعو،مهسفنأةلاعإنمنونكمتي

ةرازورازامك،ةيمحملادودحوةراجتلاعيسوتىلإو،ةعارزلا

ميعزلانكلوناديريشبيليفلارنجلادفولاىقتلاثيحبرحلا

ناكيذلاليبولفابعمهتقادصتدطوتو،"7ًامامتهاهرعيمل

هذهرهاظمنمو،ميعزلامهبقثونيذلاضيبلاةلقلانمًادحاو

ًاناصحضارعتسالامسومةياهندنعهادهأليبولفابنأةقادصلا

ةعبقلاءادترابدعباميفهئابرقأدحأماقاملو،ةعبقوًابردمضيبأ

اهتعضويتلاديلانألًاريثكاهردقأيننإ":بضغبميعزلاهللاق

.""""""""ةقادصلارعاشميلنكتيسأرىلع

ىلمأف،ةلحرلاءانثأهموقاياضقبًامتهم"سلاجلاروثلا"لظو

ضوفمىلإ1885لوليأ/ربمتبسيفادنكيفوهوةلاسر

.158-156ص،MarkDiedrich،1998ـ564

.314ص،عجرملاسفن-*؟"

-MarkDiedrich،1998،157رص.

555-MarkDiedrich،1998،157ص.

.158ص،عجرملاسفن-557

55%-BenjaminCapps،1982،214و211ص.
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شيجلاتايدعتكهموقىواكشاهيفدرسيةيدنهلانوئشلا

بلاطو،ةيدنهلاةيمحملايفةيبشخلادراوملاىلعيكيرمألا

راجتلانيبةسفانملاةزيمباهيفدونهلاعتمتيةرحةراجتدوجوب

ةراجتلاىدابمنًعامئادثدحتتةدحتملاتايالولاتناك)ضيبلا

ىكتشاامك،(اهسفنىلعاهقبطتالوثلاثلاملاعلادالبيفةرحلا

نيملعملالهجنمو،ةيمحملايضارأىلعرقبلاةاعريدعتنم

نمهموقمرحياممدونهلاةغلبةعارزلادونهلاميلعتلنينيعملا

.بولطملاهجولاىلعمهنمةدافإلا

هنكلو،اهدهاشيتلاةريفغلاضيبلادادعأنمميعزلاشهدو

ىنكسنمضرملاببيصأهنأذإيدنهلللضفأةميخلانإلاق

هموقىلإةدوعللقاتو،عومجلاءاضوضهتجعزأو،تويبلا

"ءارمحلاةميغلا"هيلإلصويذلاجاتنتسالاسفنًايدبم،هتباغو

بألا"ىلعنأوةيناثبرحللاوئجلينلدونهلانأوهوقبساميف

روهظبليبولفابرسدقو،لدعلابمهتلماعمومهتيامح"مظعألا

ىلإتلصًواحابرأققحوماعلاكلذيفهضارعتسايفميعزلا

.دهاشمنويلمبذجورالودفلأةئام
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لايرتنوميفليبولفابةبحصب"سلاجلاروثلا"تطقتلايتلاروصلانم

1885ةنسنمتوأ/بآ/سطسغأادنكب

Photo:WilliamNotman& Son/viaSittingBull

College,|MLS

ReaCl mOre at

http://inClianCOUntryiOOlaymeClianetMVOrk.COm/2015/0

6/12/sitting-bU//-/ife-OhOtiOS-160705

------------------------------------------------------------------------
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----- لط -- - -- -----

1885ةنسيلاوحاكيرمأيف"سلاجلاروثلا"

photo:DavidF.Barry/Library ofCongress

358



---------------------- ==== ==

-

========== ===------------------------------------------------------------------

1885ةنسيفميعزلا

هيلإمضنينأ1887ةنسيفميعزلاىلعليبولفابضرع

الإ،ايروتكفةكلملليبهذلاليبويلاروضحوةيبوروأةلوجيف
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دقف،"ىمظعلامألا"ةلباقمنمثلاناكولىتحهرغيملكلذنأ

رضملانمهنإ":هموقةيضقنععافدلابهلاغشنالرذتعا

ثيدحلانمًاديزمكانهنألانهبولطمانأولوجتأنأانتيضقب

.553"انيضارأىلعءاليتسالانع

=-----------------

ة=-------------------------------------

1886ةنسنيلفولكامليكولاب"سلاجلاروثلا"عمجتةديرفةطقل

ةيؤرهلتناكدقف"سلاجلاروثلل"ضيبلاةلماعممغرو

مالستسالامدعولضفألانعثحبلاىلعدمتعتةلقتسمةيراضح

يموقتحصندقل":كلذيفلاقو،ضيبألالجرللقلطملا

،ضيبألالجرلاقيرطيفًاديجًائيشنودجتامدنع:يتألاب

،ًائيسحبصينأنكمملانموأًائيسًائيشمتدجواذإنكلو،هوعبتا

مامضنالاهيلعليكولاضرعامدنعو،"هنأشوهوكرتا،هوعد

كرتهيلإبلطامدنعو،هحالصإلليبسالوًادينعهدجوةسينكلل

.214ص،عجرملاسفن-55"

.314ص،1982،نواربيد-
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يفامهنيبقرفينلوًاعمامهبحيهنأبهيلعدرهيتجوزىدحإ

دريديلقتلايدنهلابطلاعنمةركفتحرطامدنعو،ةلماعملا

ضرغلايدؤيامهتبعجيفنأوضيرملاءافشوهمهملانأب

نيلصملاةعامجلمامضنالاهيلإنورشبملابلطاملو،بولطملا

الانأ":57"هتالصةقيرطسيلوهئاعدةباجتساوهمهملانأبدر

الءيشيأوأضرأىلعيلوتسأالو،شغأالو،بذكأ

عمو؟عوسيهمسايذلالجرلاهبمكرمأاماذهسيلأ،ينصخي

."؟هميلاعتعبتيضيبلانمالجرمككلذ

ءاضيبلاتاعمتجملايف"سلاجلاروثلا"هدهاشامنكيملو

ىدحإللاقذإ،ًايوقًادقناهدقننمهايإًاعناماهيفهشهدأو

هموقعيجشتمدعىلإهعفديامنإ1888ةنسيفتارشبملا

بويعنمهدهاشاموهزييمتنودةاكاحمضيبلاةاكاحمىلع

اذهعابتايفبغارريغهلعجياممرهعلاورقفلاكمهندميف

ىضرأكلذنإفضيبلانعدعبأيموقناكاملك":جذومنلا

ءاسنكيموقءاسنحبصتنأديرأالورارشأضيبلانإ،يسفنل

ةءارقلايموقيملعتنأكديرأانأ،تدهشيتاوللاضيبلا

اهنإ،مهتشيعميفضيبلاكاوحبصيالأبجيمهنكلو،ةباتكلاو

ًايدنهتومأنألضفأو،كلذكاونوكيمهعدأنل،ًادجةئيسةايح

نأبةرشبملاهذههتفصودقو،"ضيبأالجرشيعأنأىلع

ريثأتهيدلورشعملاولحوبذهموفيطلهنأوةرحاسهتيصخش

،ضيبلانموأهموقنمءاوسهعملماعتينمىلعموقيال

يأ)وههنكميهنإهتجوزيخأللاقليكولاتاميلعتعابتانعو

تاداعلانعىلختينأعيطتسيالهنكلوكلذلعفينأ(بطاخملا

579-StanleyVestal،1980،256ص.
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لجرلاعبتيوهرواحمبهذيلف،قمعبمهيفةسورغملاةيدنهلا

.57أهنأشووههكرتيلنكلو،ضيبألا

دامتعالا:يتألاقيقحتتفدهتسافةديدجلاةيشيعملاهتطخامأ

رسفيو،ةيديلقتلااهتنايدمعدوةليبقلاديحوتوميلعتلاوسفنلاىلع

ةيقدنبقبساميفمدختساميعزلانإلوقلابكلذهتايحخرؤم

لئاسومادختساديرينألاوهو،هماعطىلعلوصحللضيبلا

ىلإداعاذهلو،هموقلراهدزالاقيقحتلمهعمتجمنمىرخأ

Grangميظعلارهنلاىلعهداليمناكم River)سرامو

،يبشخلالزنملايفةايحلاونجاودلاوةيشاملاةيبرتوةعارزلا

،نوناقلابًامزتلمحبصأو،هئانبأميلعتلةسردمءانبببلاطو

ىلاسكلاتالاكولادونهنمرثكأ"نيندمتم"هموقووهراصو

ةلاكونمرثكأيفنويموكحلاءالكولارقأو،نولمعيالنيذلا

."7طاشنلايفدحأمهيهاضيال"سلاجلاروثلا"عابتأنأب

هذخأموهوةلاطبلاولسكلاةايحهركي"سلاجلاروثلا"ناك

لكىلعرداقلاهللاينقلخدقل":ًامويلاقدقو،تالاكولاةايحىلع

نألبقالتاقمتومأولتاقاس،ةلاكويدنهينلعجيمل،ءيش

."7"ةلاكويفيدنهيلعجنمضيبألجريأنكمتي

سطسغأمايأنمموييفةسردملاذيمالتميعزلابطاخدقو

،يبراقأًاعيمجمكنإ:ءازعألايدافحأ":1886توأ/بآ/

ووذمكحنمذإًاديعستنكدقل،كلذكمتنأو"اتوكال"يننأل

ثيحةسردملاهذه(كيلوثاكلانورشبملا)ءادوسلاةيدرألا

مكنإ،ضيبلالعفيامكباسحلاوةباتكلاوةءارقلاملعتمكنكمي

57-MarkDiedrich،1998،167-166ص.

572-StanleyVestal،1980،257-256ص.

573-DavidHumphreys Miller،1985،98ص.
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اهبنوعنصيوضيبلااهبلمعييتلاقرطلاىلعنوعلطت

،مكرمعيفتنكامدنع":ةديدجةايحيفنوشيعتمكنإ،ءايشألا

ّييدلاوىوسنوملعميدلنكيمل،ًادجةفلتخمءايشألاتناك

،يدحوتيقبو،تاومألادادعيفمهونألااوبهذدقل،يبراقأو

ًاموينوتوميفوسونوربكيمكؤابآ،مكعمكلذكرمألانوكيسو

ةركبملايمايأيف":راغصمتنأوالإثدحينأنكميالاذهو

اماذهوةعرسبتملعتاذهلو،ءايشألاةعانصوملعتللًاقاوتتنك

قاروألاطقتلأامًاريثكنألاانأو،ّيملعمىلعًاريسيرمألالعج

،اهيلعتامالعلاعضأوعاونألاعيمجنمروصلاتاذبتكلاو

مهلنإ،ضيبأصخشاهمهفيامكاهمهفعيطتسأالينكلو

نألبقنكلو،ماقرأوزومرةباتكبلصاوتلايفةقيرط

انأوكلذنوملعتمكنإ،مهنيباميفمهافتلامهيلعكلذاوعيطتسي

نوكيسلبقتسملايف":نوأرقتمكعمسأامدنعًادجرورسم

ىقليامًاديجاوملعتنأمكيلعو،ًادجًابعصضيبلاعممكلماعت

ةجاحيفرابكلانحن،ءيشلكسيلاذهنكلو،انهمكيلع

الاننأل،ًامامتنايمعلاكنحنضيبلاعمانلماعتيفف،مكيلإ

:ضيبلاءالؤهمهفىلعاننودعاستنأمتنأمكيلعنإ،مهمهفن

،مكسفنألًائيشاوعنصاواولواح،نيبيطاونوك:ءازعألايدافحا"

.574"يهاجتمهتبيطومهفطللءادوسلاةيدرألا

روثلا"لاقامكىرخأتامامتهاةيكيرمألاةموكحللناك

زودنوناقردصذإ،تقولاكلذيفليبولفابل"سلاجلا

.168ص،MarkDiedrich،1998ـ574
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مهرسأىلعاهعيزوتوةيدنهلايضارألاصيصحتل(1887)

/ويلوييفو،ضيبألاناطيتسالل"ةضئافلا"يضارألاحتفو

ىلإةنجلتهجوت(1888)يلاتلاماعلانمةيليوج/زومت

1882ةنسعورشمكًاعورشملمحتىربكلا"وسلا"ةيمحم

نويلم11-9نيبيهو،ناطيتساللةضئافلايضارألاحتفو

وهو،دحاولانادفللًانمثرالودفصنةنجللاتضرعو،نادف

سسأاملوكلذلبقدونهللًاناجسلمعيذلايدنهلايلخادلا

لبقتيالوهيأربًادبتسمناكهنأاميسالدونهلانيبهتعمس

ناكامك)ذيمالتلالماعيامكءامعزلالماعيوةضراعملا

نوسكيددلوراهةداهشلًاقفوبرعلاكولمنولماعيزيلجنإلا

باحصأنأبيرغلانمو،("7"جيلخلايفايناطيرببودنم

هلاثمأنييعتىلعقباسلايفاوضرتعانيذلاةيناسنإلاتاهجوتلا

مهملعمغرهنييعتنألااوكراب(1882)ةقباسةنجليف

يذلافطاعتلاةقيقحنعالثميطعياموهو،"77هتايبلسب

.ةيناطيتسالادالبلايفنييلصألاناكسللنويناسنإلاهضرعي

ةعارزلاقيرطيفريسلايف"سلاجلاروثلا"داهتجامغرو

هذهليدصتللةبالصبفقوهنإفضيبلاةراضحنمديفملاينبتو

575-StanleyVestal،1980،257ص.

-BenjaminCapps،1982،214ص.

.314ص،1982،نواربيد-

.429-423ص،1998،ةفيلخلادمحميمــ575

577-GeorgeE. Hyde،1993،191-189ص.
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زربأعانقإبماقو،هموقيضارأعازتنالةديدجلاةلواحملا

كاميموكحلاليكولالواحنيذلاءامعزلانم،نييوناثنيميعز

ضرألاعيبليدصتلاب،ربكألاميعزلاناكممهبيصنتنيلفول

يناثلاو)؟7Gall"ةرارم"وGrass"بشع"امهو،هضفرو

ضيبلانكمتيذلاريغصلانرقلاةكرعميفزرابلادئاقلاوه

هببطاخاممناكو،(هميعزنًعاديعبكلذدعبهتلامتسانم

نم":ابابكنهلاهتريشعةيمحملادودحلامسرنأشبهموقةداق

؟يدنهمأضيبأالجرناكله؟برغلايفدحلااذهعضويذلا

ىقبتنأبجيةميدقلاتادهاعملااهتمسريتلادودحلانإنولوقي

فرتعأاليننكلو،ضيبألجرمأرمحألجراهعضوءاوس

املكنمثانعفددقو،ضرألاكلتانمتقرسدقل،ةدهاعملاكلتب

،ةدهاعمةيأباومزتليملمهنكلو،ًاضيأهيلعةدايزوانلهومدق

انعقواذإف،اوعقوتال،انلتيقبيتلاةليلقلاضرألاىلإاورظنأ

.373"عيضنس

"سلاجلاروثلا"داعبتسالةديدجةلواحمبةنجللاتدر

مهنمذخؤتسضرألانأوللضمهنأبةلاكولادونهنيبةعاشإلاب

اورطضينألدباهنمثاوذخأينأمهيلعنإفاذهلوةلاحمال

نولوهو)ءارمحقاروأتعبطو،لباقمالباهنعيلختلل

وهو)ءادوسقاروأو،ةقفاوملابعارتقالل("وسلا"دنعةداعسلا

لواحامًاريثك)ة؟"ضفرلابعارتقالل(مهيدلءيسنول

هجماربقيوستلااندالبيفتادقتعممادختسارامعتسالا

رفستملوعيرذلالشفلابتءاباهتلواحمنكلو(ةيلالغتسالا

.314ص،1982،نواربيد-37*

.170ص،MarkDiedrich،1998ـ579

589-GeorgeE. Hyde،1993،191ص.
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.طقفًاعيقوت22ىلعلوصحلانعالإةينضملااهدوهج

ةبكنلبقنيينيطسلفلانمريثكىلعةلثاممضورعتضرع)

مهنأبمهملعمغرمهيضارأعيبمهنمريثكضفرو1948

،(اهيلعءاليتسالابةنياهصللرارقإلااوضفرمهنكلواهنورسخيس

تالاكولاةيقبيفاهلشفدعبنطنشاوةمصاعلاىلإةنجللاتداعف

يمارالةدهاعملامهإبةموكحلاتحصنوىربكلاةيمحملايف

.39اةوقلابدونهلاضرأىلعءاليتسالاو(1868)

هجوت(1888)هسفنماعلانملوألانيرشت/ربوتكأيفو

اولباقونطنشاوىلإهموقءامعزنمنيتسعم"سلاجلاروثلا"

ضرعهنكلوعورشملانعلختيملفساليفمايلوةيلخادلاريزو

نادفللدحاورالودىلإلصيلضورعملاضرألارعسةفعاضم

روثلا"مهنموءامعزلامظعمنكلو،رالودفصننمألدب

عبرورالودوهوىلعأرعسباوبلاط(61نم47)"سلاجلا

لاشفإيفمهتبغرببسبمأمهضرأةميقبمهتعانقببسبءاوس

ريغتعمنكلو،مهجاردأاوداعفلعفلابثدحاموهوعيبلاةقفص

ةبغروداحتالايفاتوكاديتيالولوبقوةيكيرمألاةسائرلا

مهنوكعمنمثيأبدونهلايضارأىلعءاليتسالايفامهناكس

ضرعبةمداقلاةنسلايفسرجنوكلاماقةعرتقمًاتاوصأ

رعسهيفلصو(1889)"وسلا"نوناقرقأامدنعماه"لزانت"

نينسلايفنطوتستيتلايضاراللعبرورالودىلإنادفلا

ةنسلاسفننميام/رايأ/ويامرهشيفو،ىلوألاثالثلا

"وسلا"ةيمحمىلإةديدجةنجلةموكحلاتلسرأ(1889)

"نونجملاناصحلا"همزهيذلاكوركجروجلارنجلاةسائرب

.315-314ص،1982،نواربيد-58
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،1876ةنسريغصلانرقلاةكرعملبقمعربلاريهندنع

ضرععمةيفاضإلاةدايزلاكلتةرملاهذهةنجللاتضرعو

فعضيهو،نادف320ةحاسمبةيدنهةرسألكديوزتب

.”زودنوناقيفةررقملاةحاسملا

- tا

1

THEH 15.1BBBالاTHM"اEHIEFSW13ITIMEW A3H1Nتال%4اFEIf3{لNالNEREAME LELEIATIخ:لالMI1.:يلا

يف"سلاجلاروثلا"ودبيونطنشاويفلوتيباكلاىنبممامأ"وسلا"دفو

راسيلانملوألافقيثلاثلافصلا

photo:C.M.Bell/Library ofCongress

584-BenjaminCapps،1982،216-214ص.

-EdwardLazarus،1999،110ص.

-RobertM. Utley،1994،277-276ص.

-MarkDiedrich،1998،170رص.
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لوتيباكلاىنبممامأميعزللةربكمةروص

عبرلاورالودلاغلبمبءامعزلالوبقذنمفورظلاتريغت

فطصاو،583ضرألاعببدادضةدحاوةهبجاوراصو

583-RobertM. Utley،1994،277ص.
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دونهلا،ىربكلا"ودسلا"ةيمحمىلإكوركةنجللوصو

نويكيرمألاو،مهضرأعيباوضفرنويمدقتلاونويديلقتلا

،عيبلاةيلمعاوديأنوريخلانويناسنإلاونوعماطلانونطوتسملا

يفاذهنأمهنظلنوريخلاو،ضراللمههرشببسبنوعماطلا

لئاسولاىتشةدختسمنيرهشةنجللاتضقو،دونهلاحلاص

لماعتلاىلعتلمعف،لاجرلاعابرأةثالثعيقاوتىلعلوصحلل

،ةدحوملاةليبقلاةفصبسيلوةدرفنملامهتافصبةليبقلالاجرعم

دونهلاعانقإلاهفصيفنيدلوملاوتايدنهلاجاوزأتمدختساو

يرامعتساريكفت)ةنجللاءاضعألمهبسانيامبريكفتلاكرتب

"ناياشلا"ةليبقدارفأىلإةفاضإلاب(مويلاىلإاندالبيفرركت

نمزيفمهيلع"وسلا"ليمجاهدارفأدريتلاو"وسلا"ةفيلح

امك،مهيضارأنعمويلايلختلاب(1879-1878)مهتنحم

ءاليتسالابوأتادعاسملاعنمب)تاديدهتلاوةوشرلاتمدختسا

يتلاةبذاكلادوعولاوعادخلاوتاعاشإلاو(ةوقلابضرألاىلع

ءانبوتادعاسملاصاقنإمدعلثم)اهحنمبةنجللةطلسال

ةديعبلاتايالولايفسرادملانمألدبةيمحملايفسرادملا

ءارمحلاةقرولاكيتكتىلإةفاضإلاب(ةليدبةحلاصضارأحنمو

.؟؟؟؟عيقاوتلاىلعلوصحلاو

.GeorgeEـ584 Hyde،1993،228-199ص.

-JeffreyOstler،2010،117-116ص.

-StanleyVestal،1980،259-258ص.

-GeorgeE. Hyde،1993،220-219ص.

-DavidHumphreys Miller،1985،38ص.
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--------------------------------------------------------- --- --------------------------------------------------------------------

ىلعءاليتساللةلواحمدصي1889ةنسستيينصحيف"سلاجلاروثلا"

ةيكيرمألاةموكحلايلثمممامأومهنمعمجيفبطخيوهموقيضارأ

photo credit:DavidF.Barry/viaSittingBull

College,|MLS

شيعتثيحمعربلاةلاكويفةلواحملابهتلوجكوركأدب

،مهضرأنعيلختلادضاعيمجاوفقومهنأالإ،لوربلاةريشع

ةنجللادارفتساةروطخىلإ"فوجألانرقلاوذبدلا"هبنتدقو

ءيشلكنمؤتنأديرتكنإ":كوركلالاقوةدحىلعةلاكولكب

رصأو،"انعقواننإمهللوقتوتالاكولاةيقبىلإبهذتمث،انه

له)هلعفبجيامريرقتلتسلاتالاكولاءامعزبعامتجالاىلع

ةركفلينويهصلانايكلاوةدحتملاتايالولاضفرباذهانركذي

ىلعرمتسملاامهرارصإونيطسلفةيضقلحليلودلارمتؤملا

امكةدحىلعيبرعدلبلكوةنياهصلانيبةيئانثلاتاضوافملا

ةيبرعلالودلاةيقبمأةهجاوملالودعمءاوسالعفكلذققحت

مايأةعستدعبنكلو،(عيبطتلاوفارتعاللقباستتتحبصأيتلا

كوركنكمتًافنآةروكذملالئاسولالامعتساوتاضوافملانم

ىلعةنجللاتلصحامدعبو،ةيبلغألاعيقاوتىلعلوصحلانم

ةلاكوىلإتهجوت،لوربلاةريشعةلاكويفةمزاللاعيقاوتلا
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اهميعزوالالغوألاةريشعشيعتثيحربونصلالابجةلسلس

هنأدحىلإةوقبعورشملامواقيذلا"ءارمحلاةميغلا"ريبكلا

يفكلذمغرحجنكوركنكلوهيبراحمنمتائمبةنجللاطاحأ

"ناياشلارهن"و"بارغلاريهن"و"ىلفسلالوربلا":ىرغصلا

ىربكلاةهجاوملاهيلعيقبنكلو،ةبولطملاةبسنلاىلعلصحو

ابابكنهلاةريشعشيعتثيح"ةفقاولاةرخصلا"ةلاكويف

مدقلا"ةريشعىلإةفاضإلاب،"سلاجلاروثلا"بلصلااهميعزو

هلكعورشملانإفكانههتمهميفلشفاذإو،"ءادوسلا

585 لشفي

هدوجودرجمنأالإ،ةيادبلايف"سلاجلاروثلا"ملكتيمل

ميعزلاثدحتاملو،ةدونهلاعمقافتالاةلاحتساةنجللرهظأ

انكبريىرخأةرم:يئابرقأويئاقدصأ":ينالقعقطنمبثدحت

،نودلوملاو،تايدنهلاجاوزأو،ليكولاو،"مظعالابألا"ولثمم

،تادعاسملانوقلتينيذلانولضفملاءامعزلاو،نومجرتملاو

ةحاسممهيطعننأنوديريمهنإ؟ةرملاهذهانمنوديرياذام

رخآىلعلوصحلانولواحينولظيسو..انتليبقضرأنمةديدج

اذإهلعفنووونييذلاامديدجنماننوربخيمهنإ،اهكلمنةعطق

انضرألرعسيأانددحنأقبسلهف،مهتابغرىلعانقفاو

ةقباسلاتادهاعملانمهانيقلتام،اذهثدحيمل،ال؟هانذخأو

يفمالسبشيعننأبانودعودقل،عاونألالكنمدوعودرجم

ةشيعملاقرطىلعاننوعلطيسمهنأبو،انلتلظيتلايضارألا

دعصنوتومنامدنعثدحيسيذلاامانوربخأمهنإلب،ةديدجلا

.316-315ص،1982،نواربيد-585

.316ص،عجرملاسفن-585
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"مظعألابألا"عمتاقافتالانمهانققحاملكنكلو،ءامسلاىلإ

نأينربخيامًائيشنإ...هبانودعوامقيقحتراظتنابتوملاوه

يوتحتةقرومهعماورضحأوةيناثاوتأ"مظعألابألا"يلثمم

لهاجتتاهنكلوطقفهنوديرياملوقتةقمنمتاملكىلع

كلذلليميمهضعب،نوريالونوعودخمانموقنإ...انينامأ

نوشيعيدقاندافحأوانءانبأنأكردننيذلانحناننكلو،حارتقالا

انأو،حارتقالاضفرننأومامألاىلإرظنننأانيلع،لوطأةدم

عداخمهنأ"مظعألابألا"تبثأدقل،ةدشبهضراعأيتهجنم

،انعمقباسلاهلماعتيف

تلازامتادهاعملاتناكءادوسلاانلالتضيبلاازغامدنع"

نيدتعملاءالخإبرهاظتو،اهلهاجت"مظعألابألا"نكلو،ةيراس

مهيلعناكو،مهداعبإيفةياهنلايفلشفهنكلو،ةحلسملاةوقلاب

نأمغر،ةليبقلاتاكلتمملضفأىلعنولوتسيمهوكرتينأ

،ءيشيأفاقيإعيطتسيًاريبكًاشيجكلمي"مظعألابألا"

نعيلختلابحارتقايأيفرظنلايفبغرأالانأ،كلذلو"

ىلعتقفاواذإو،"مظعألابالل"انتليبقيضارأنمءزجيأ

ينوكبنذلابرعشأسضيبللانضرأنمءزجيأنعيلختلا

كلتبنوكأنأيفبغرأالو،انلافطأهاوفأنمماعطلارداصأ

،ةراقحلا

نألبقانكامكةدحاوةرسأكفقنانوعد:يبراقأويئاقدصأ"

"ضيبلاانلضي

هيفدلوهنأدقتعييذلاناكملايففقوىرخأةرميفو

نأمكديرأو،هيففقأيذلاناكملانمًابيرقتدلودقل":لاقو

اودهاعتنأمكديرأ،ينوعبتتنأمكديرأ،ضرألاهذهباوكسمتت
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ربكأاهتميقنوكتس،مكضرأىلعاوظفاح،هبلطأاملعفلمكسفنأ

"مدقللًارالودنيرشعاهتميقاولعجا،اهباوكسمت،ًاريثك

نولهجيرضاحلاتقولايفانبابشنإ":ةثلاثةرميفلاقو

هذهىلعمكحلاىلعنيرداقاوسيلوًاريثكةيزيلجنإلاةغللا

تاملكلاضعبةمجرتنأتملعدقل،مهدوجوسمتيتلاةيضقلا

نيبىتحو،مهسفنأضيبلانيبةفينعتاشقانمىلإًانايحأدوقت

،ةيزيلجنإلاةغللااوفلأواوملعنيذلاسانلا

يموقنمهعقوتنكمييذلاام،قئاقحلاهذهةهجاوميفو"

،ليلقنمزنوضغيفو،ليلقلاالإمهنمبتكيوأرقيالنيذلا

نوحبصيوانراغصاهيفملعتيسرادمنحنانيدلحبصيس

،ءاكذبمهلبقتسمسمتيتلااياضقلاريرقتلنيلهؤم

سيلأ؟رضاحلاتقولايفةيفاكضارأضيبلاكلميال"

؟ةلوهأمريغتلازامةيلاحلامهتاكلتمميفةندفألانييالمكانه

ىلعءاليتساللىرخأدعبةنسانيلإءيجملايفنورمتسياذاملف

نوكتاذاملف،انيضارأنوهتشياوناكاذإ؟انلىقبتيذلاليلقلا

لأسنقطنملاسفنبو)"؟ةيعورشملقأاهبظافتحالابانتبغر

اهنوزغيو1967ماعةلتحملايضارألاةنياهصلايهتشياذامل

1948ماعيضارأنوكرتييذلاتقولايففيثكلاناطيتسالاب

.(؟ةغراف

موقيل"بشع""سلاجلاروثلا"كرتةنجللاسلجميفو

:لاعتوصبلاقعيقوتلاتقوءاجامدنعنكلوثيدحلامظعمب

ةدهاعمةيأبضيبلافيمل،عقوننل،يئاقدصأاياولاعت،يه"

املو،"انبايه،ًاضيأةدهاعملاهذهبكلذاولعفينلو،نألاىتح
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شيعأسكلذلوينديرتةمألانإ":ىنغورخفلابسحأهموقهعبت

.587"ًاعاجش

امك)"سلاجلاروثلا"لاقتعابرمألاكوركلارنجلاىون

مهئارآءادبإيفنيرخألاةيرحباكيرمأةيطارقميدقيضت

رخآيأرهلناكنيلفولكامليكولانكلو(مهريصمريرقتو

ىلعلمعييذلاثيدحلايرامعتسالاهجوتلالثم)ءاكذبهذفنيس

ميعزلارمتساو،(دادبتسالابمهمكحنمألدبنيرخألاءاوتحا

يهنألاو،ةعساوةحاسمانيدلناكيضاملايف":هموقبطاخي

ةلداعم)مكيضارألباقمضيبلانممالسلامتيرتشادقل،ةريغص

مكيدلدعيملامدنعنألاو،(نذإةميدقمالسلالباقمضرألا

؟نولعفتساذامهعيبلديزملا

،كلذدضانأ،يضاملايفضيبلاعمةدهاعمدقعببحرأمل"

ضيبلاانرشحدقل،ةديجتسيليهوةليلقانيضارأنإ،عقوأنل

،ريخألاانذالمهنإكلذعمو،نئاكشيعيالثيحءارحصيف

؟اننوحاتجيضيبلانولعجتوراوسألانومدهتسلهف

،لباقملايفلاملانمةريبكةيمكىلعلصحنساننإنولوقت"

؟اهتادهعتبةموكحلاتمزتلافيك؟قباسلايفرمألاناكفيكف

هبانلنونيديامف،هاوهبسحانتاصصخمسرجنوكلاعطتقادقل

،انهليصاحملااهبعرزتيتلاةبوعصلامتيأردقو،ًامهمسيل

ربكأيننإ،انئاقبلجأنمانضرأنمةعطقلكجاتحناننإ

،يئابآعمحبصأسةليلقتاونسدعبو،نسلايًفامدقتمحبصأسو

نلانأ،يلافطأءاقبىلعنانئمطالاديرأيترداغملبقنكلو

.588"عقوأ

.172-171ص،MarkDiedrich،1998ـ587

.173ص،عجرملاسفن-399
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ةلواحموةيدرفلاتاثحابملابولسأىلإةنجللاتأجلكلذلو

ميعزلادومصنكلو،عورشملادئاوفبًادرفًادرفدونهلاعانقإ

ًارسءاقتلالابنيلفولكامليكولاماقف،ةيناثةرمططخملالشفأ

هقاسلب،”؟؟؟عيقوتلاب"بشع"عنقأونيرخألاءامعزلاعم

/سطسغأنمثلاثلايفيئاهنلاعامتجالارضحو،"اقوس

طاحأطايتحالايفةدايزو،"سلاجلاروثلا"ملعنودتوأ/بآ

ميعزلانكلو،لخدتلانمهعنملةيدنهلاةطرشلابعامتجالاناكم

نكيملهنأكوركلارنجلاربخأوةوقلابناكملاماحتقانمنكمت

نعليكولاكوركلأساملو،عامتجالااذهدقعنًعائيشيردي

"سلاجلاروثلا"لوخدناكو،عيمجلاربخأهنأبهباجأكلذ

،عيقوتلابدونهلا"بشع"عنقأامدعبهتياهنيفعامتجالاوًارخأتم

ريبكمسقعازتناومهضرأميسقتىلعاوعقوواومدقتلعفلابو

يدؤينأةيقبلاتيشخعقويمهضعبةداقلاىأرامدنعذإ،اهنم

تمعتناكاملثم)ةذااهعابتأىلعضرفتتابوقعىلإاهضفر

ةيقارعلاتابوقعلاجذومنميمعتنماندالبتاماعزنيبةيشخلا

روثلا"يفحصلأسو،(ةيبرغلارماوألاىلعاهتسائردرمتدعب

باجأفمهضرأنعنولختيمهودونهلاروعشنع"سلاجلا

:عباتو،”؟"ياوسدونهكانهقبيمل؟دونه":لاعفنابميعزلا

نوملعيمهو،تادهاعملاعارتخايفًادجنوعرابضيبلانإ"

.317-316ص،1982،نواربيد-589

539-GeorgeE. Hyde،1993،227ص.

.317ص،1982،نواربيد-591

-StanleyVestal،1980،262-261ص.

-JeffreyOstler،2010،117ص.

.317ص،1982،نواربيد-592

-StanleyVestal،1980،262-261ص.
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نمربكأانأ،ضيبأدوسألااوريلدونهلانويعنوعدخيفيك

لخدأس،يئابآتادقتعمبًاكسمتمو،ةيوتلملاضيبلاقرطعابتا

هجاتحياملكدجويثيح،(ةنجلا)ةديعسلاديصلاضرًأاموي

ًاهوجوالذإًاريثكدعسأانتايحنوكتثيحو،رمحألالجرلا

."ةوقلاوعادخلابانمانضرأقرستويتأتةبحاش

نموهو(1950-1863)"دوسألاليألا"ظحالدقو

لارنجلانأًاباشوًاريغصثادحألارصاعدقو"وسلا"ريهاشم

نكمت1876ةنسدونهلالتقلًايزاغوًابراحمءاجامدنعكورك

نكلو،معربلارهندنعهتميزهوهدصنم"نونجملاناصحلا"

،”؟؟مهوحمودونهلاةميزهنمنكمتدونجالبنألاءاجامدنع

يفلاقيذلاليفكوتيدسيسكيلأمالكركذتننأبجياذهلو

نماونكمتنييكيرمألانإرشععساتلانرقلانملوألافصنلا

ةيومدلانمةراهمرثكأةقيرطبمهقوقحبلسودونهلاةدابإ

انلنيبتيامك،ة؟؟ةقدبنيناوقلاةاعارمبوبونجلايفةينابسإلا

لويمىلعةرورضلابلدتالةيلاعفرثكألاةيملسلاتاسايسلانأ

.بورحلانمةيناودعلقأ

روثلا"ال،ةلزهملاهذهىلعرابكلاءامعزلانمدحأعقويمل

مهنكلو،رابكلاءامعزلاةيقبالو"ءارمحلاةميغلا"الو"سلاجلا

لوصحلانمكوركنكمتدقو،ةيبلغألانوزوحياودوعيمل

ةبولطملاةثالثلاعابرألاةبسننمرثكأنمةقفاوملاىلع

نمًادجنوبرقمنيعقوملانيبنمو،"؟(5678نم4463)

533-MarkDiedrich،1998،173ص.

594-JohnG. Neihardt،1998،231ص.

.431ص1ج،1962،ليفكوتيدسيسكيلأ-ةذت

535-EdwardLazarus،1999،112ص.
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نيسمحتملادشأنميضاملايفاوناكامبرو"سلاجلاروثلا"

نييكيرمألاءانثومامتهاىلعلارنجلالصحو،"7نييروثلاو

دحأغصيملو،ًاعمدونهلاوضيبلاحلاصمقيقحتنمهنكمتل

يتلاةبيرملالئاسولاىلعضارتعالابعفتراديرفتوصل

يوذمامأًاحوتفمقيرطلاحبصأو،عيقاوتلاعمجيفتمدختسا

نيدمتوةيمنتنمهباودعوامقيقحتلةيناسنإلاتاهجوتلا

اذهقيقحتةهجاواوناكمهنأظحالننأبجيو،ت"مدقتو

لارنجلاو،نيلفولكامليكولاو،زودروتانسلاف،عورشملا

.دونهلا"ءاقدصأ"نممهلك،كورك

ةفاضإف،رديبلاتاباسحنعتفلتخالقحلاتاباسحنكلو

يفينبلانوللا)ىربكلاةيمحملاككفتودونهلاضرأصلقتل

لجرلاتابغرىلعدونهلاعيقوتدؤيمل،(17مقرةطيرخلا

تاءوبنأوسأتققحتو،ثراوكلانمديزملالإضيبألا

ىلعهموقةقفاومدعب"سلاجلاروثلا"لاقدقف،نيضراعملا

لوصحميأةعارزنكميال،ءيشلكسمشلاقرحتس":عيبلا

ملو،"ةمداقةديدعروهشةدملرطملاطقسينلو،انضرأيف

ةيرسلامهتالاصتادعبمهتاريربتمغرًائيشنوديؤملانجي

اهسراماملاطيتلاةيرسلاةيسامولبدلاك)يموكحلاليكولاب

متهي"سلاجلاروثلا"نأب(هئالمععماندالبيفرامعتسالا

مهت)؟"ءارولاىلإهموقعاجرإديريهنأوهموقبالهتماعزب

دونهلللضفألاوهعيقوتلانأبو(إًامئادةيعجرلاةيروتاتكيدلا

597-RobertM. Utley،1994،279ص.

538-GeorgeE. Hyde،1993،228ص.

539-DavidHumphreys Miller،1985،40ص.

.173ص،MarkDiedrich،1998ـ500
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هبدعتيذلاقرشملالبقتسملااوضفريالأمهيلعنيذلامهسفنأ

.(ءاملاىلعةبوتكملاةيناطيتسالادوعولالكلثم)؟"أةدهاعملا

ضيبألالجرلابيذاكأىلإءاغصإلادعبثراوكلايلاوت

اودوعيملمهضرأنعلزانتلاةقيثوىلعدونهلاعيقوتدعب

ةفلكملاتاقدصلايكلهتسمنمةلتكلباهبناجىشخُيةيداعمةوق

نمةريبكةبسنسرجنوكلامهنععطقف،مهنممربتللوعدتيتلا

،(فصنلاوسمُخلانيبعجارملاحوارتت)ةيونسلاتادعاسملا

كوركلارنجلاناكامكتاصصخملاهذهةدايزمدعبفتكيملو

دونهلادمتعييتلايهورهشأةدملنؤملاترخأتامك،مهدعودق

ةيذغتلاءوسببسبلافطألانمتائمتامو،مهئاقبيفاهيلع

يفو،يكيدلالاعسلاوازنولفنالاوةبصحلاكةئبوألاراشتناو

ةميغلا"ةريشعشيعتثيحاهدحوربونصلالابجةلسلسةلاكو

،رهشلايفًايدنه45ضرملاوعوجلانمتوميناك"ءارمحلا

نمتاينينامثلاةياهنيفلوهسلاباصأامىلإةفاضإلاباذه

ةلسلسو،توملاىتحةيشاملاتدمجةحساكجولثوسراقءاتش

تحستكاوباشعألاتففجيتلاةراحلاوةفاجلافيصلالوصف

ضيبلانينطوتسملانمفالآرداغفةيعارزلايضارألا

اولغشيتلامهليصاحمتدسفأفدونهلاامأو،اتوكاديفمهعرازم

ملو،(1889-1888)ةيكيرمألاناجللمهيدصتبًاضيأاهنع

سانلاراصو،مهضرأاهباوعابيتلالاومألامهيلإمدقت

،مهسفنأاوعابةقفصلاىلعاوعقونيذلامهءامعزنأنوثدحتي

.112ص،EdwardLazarus،1999-؟ا94
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مهلتقمتينألضفألانمهنإونوتوميمهلافطأعيمجنإنولوقيو

مكتأبنأدقل":ذئنيح"سلاجلاروثلا"لاقو،ًاضيأًاعيمجمه

.602"كلذب

هتفصباليوطًانمز1889فيص"وسلا"دونهركذيس"

ناعطقو،ًاديدشعوجلاناكذإ،ةملظمهمايأرثكأنمًادحاو

امك،ةيضاملاةنسلايفةثيبخلاةرمجلاءابوبتكلهةيشاملا

ةرذلاقئادحتلبذو،دارجلاءالبوعيظففافجلوهسلاحستكا

لكتفتخادقل،ةقراحلاويلويسمشتحترابغىلإتلوحتو

ةدعاقلايهةيواخلاءاعمألاتحبصأو،ةقطنملانمدئارطلا

كانهناكةيعيبطلاثراوكللةفاضإو،ءانثتسالاتسيلو

يضارأىلعءاليتساللةبوءدلاتالواحملا

سامحبنيلئافتماوناكنيذلاءامعزلاامأو"..."""""""...دونهلا

اوحبصأدقفعيدبلاضيبألالجرلاملاعيفمهموقلوخدل

درجمنمرثكأنوريالوفسأبةقباسلاتادهاعمللنورظني

ةعاشإترسو،"ضيبلابيذاكأبتثولقرولانمتاصاصق

هسفننيلفولكامليكولانكلوةيدنهةروثعالدنابرقبكاذنآ

ةماعزنمهصلختجمانربحلاصلثدحلارّخسنإوكلذىفن

.268ص،StanleyVestal،1980-؟ا"

-BenjaminCapps،1982،216ص.

-JeffreyOstler،2010،117ص.

-AngieDebo،1983،290ص.

-EdwardLazarus،1999،113ص.

-MarkDiedrich،1998،175رص.

-JohnG Neihardt،1998،249و230رص.

-DavidHumphreys Miller،1985،83-82ص.

-RobertM. Larson،1997،263رص.

DavidHumphreys-؟ا"3 Miller،1985،37ص.

.21 ىرص،عجرملاسفن-604
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اهنوكبةمواقمللةمئادلاةمهتلا)هبنيطيحملاو"سلاجلاروثلا"

مامتهارسفياماذهوةفرطتمتاماعزنمضيرحتدرجم

لادبتساوةينيطسلفلاتاماعزلاىلعءاضقلابينويهصلانايكلا

نأنولتحملابعوتسيملنألاىتحواهبةنواعتمرصانع

ضيرحتيفتسيلوبوعشلاىلعمهناودعيفةلكشملا

داعبتسابليفكدونهللةلادعلاقيقحتنأليكولادكأو،(نيفرطتم

.595مهيدلةئيساياونةيأ

يذلاهقيدصنبالةرم"سلاجلاروثلا"لاققايسلااذهيفو

يبدبتسيهنإ،يلًاقيدصليكولادعيمل":ضيبلاسرادميفملعت

نمجورخللًاحيرصتينحنمينأضفريو،ًابلكتنكولامك

يتلازجاوحلاةركف)قرطلالكلكيفينفقويوةيمحملا

،يميطحتلواحيهنأدقتعأ،(نيطسلفيفةنياهصلااهسرامي

،يتبقرىلعهمدقعضونمنكمتينلهنكلو

ةثارحعيطتسنالاننكلو،ةديدجةايحايحنلنودعتسمنحن"

ةنسلكيف،لوقحلاىلإرظناوبهذا،وهديريامكضرألا

كانهسيلو،فجحمقلاو،تفتلاةرذلاقاروأف،سمشلااهقرحت

.999"اننؤمعاطتقامتدقونبت

:حاورألاةصقر

رشبلاةلادعنمسأيلادعبقراوخلاددمىلإعلطتلا

رخاوأيفدونهلاىلعتلاتتيتلاثراوكلالظيف

ملةيعيبطلالئاسولابفاصنإلانملامألاعاطقناوتاينينامثلا

.269ص،StanleyVestal،1980-؟ا"5

.175ص،MarkDiedrich،1998ـ695
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ةنسيفو،ةعيبطلاءارواميفلدعلانعاوثحبينأدبنمنكي

ىدحإهتويابلاةليبقدارفأدحأ،"كوفوو"نلعأاهسفن1889

نوللا)يبرغلابونجلايفميظعلاضوحلاةقطنملئابق

"سمشلاتوم"ءانثأهنأ،(د-6مقرةطيرخيفحتافلارضخألا

ًاثادحأنأملعوحاورألاملاعىلإهلحريفبهذ،(فوسكلا)

،ةايحلاىلإىتوملادونهلادوعيس:ًابيرقعقتفوسىمظع

ةئيلمسوماجلايعارمدوعتسو،دبألاىلإعيمجلاشيعيفوسو

،ةولحباشعأوةبذعهايمضرألايطغتسو،هنمنييالملاب

.نوملاظلاضيبلايفتخيسو

نأ،ينامألاهذهققحتتيكدونهلاىلإ"كوفوو"بلطو

نولبمهسفنأغبصباهيفنوموقي،اهايإمهملعةصقرباوموقي

ةرئاديفةعاسلابراقعسكعنارودلابنوعدبيمث،رمحأ

كلتلفتهتةصاخديشانأنودشنيمهوضرألابمهمادقأنيحسام

طقسيىتًحائيشفًائيشنارودلاةعرسديزتمث،ةليمجلاينامألا

كلذىريلةتقؤملاهتافوءانثأبهذيلهيلعًايشغمصقارلا

الواوقرسيالأهعابتأىلإ"كوفوو"بلطامك،يتألاسودرفلا

يفأشندقتعملااذهنأعمو،فينعلمعيأباوموقيالواوبذكي

رانلارشتنتامك"ىمظعلالوهسلايفرشتناهنإفميظعلاضوحلا

.907"ةفاجلاباشعألايف

.216ص،BenjaminCapps،1982-؟تا97
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-- يس--------------------2. -----------------------

(1923)"وهابارألا"ةليبقءامعزهفلخوًاسلاج"اكوفوو"

Kicking"سفارلابدلا"بهذ Bearنمةرشععم

ثيح"حيسملا"اذهاولباقوميظعلاضوحلاةقطنمىلإ"وسلا"

امكمهللاقو،هدنعةيدنهلالئابقلافلتخمنمًادوفواودجو

لسرأمثءدبلايفضرألاقلخهللانإ":"سفرلابدلا"ىور

ةئيسةلماعمهولماعضيبلاسانلانكلوسانلاملعيلاهيلإعوسي

داعوهاهنألاو،ءامسلاىلإداعاذلو،هدسجىلعًابودننيكرات

هيلعناكامكءيشلكةداعإهيلعناكويدنهكضرألاىلإ

نمهباولحتينأمهيلعبجياموةصقرلامهملعمث،"لضفأو

.قالخا
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(سرجنوكلاةبتكم)اكوفوورمأعالطتسال"وسلا"ثوعبم"سفرلابدلا"

ثيح"يشاملاةريحب"ةلاكونم"سفارلابدلا"ةدوعدعب

ليصافتهليكحيل"سلاجلاروثلا"هاعدتسا،كوفووشيعي

هلحرص،ءيشلكب"سفرلابدلا"هملعأنأدعبو،عوضوملا

دونجلايتأينأ،ةصقرلاهذههموقسرامنإىشخيهنأبميعزلا

بدلا"هيلعدرف،ىرخأنكامأيفثدحامكةلاكولاىلإ
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ناصمقلا"يهوةسدقملابايثلااوسبلاذإمهنأب"سفارلا

ناكدقو،""""ىذأيأبمهبيصينلدونجلاصاصرنإف"ةيحبشلا

اكوفوونيدىلعهتافاضإنمناصمقلابداقتعالااذه

.603ىملسلا

هموقهعبتامعبتينأميعزلانم"سفرلابدلا"بلط

ملاعىلإتاقثلاّيبراحمدحأوأينبابهذيامدنع":هباجأف

اذهناكاذإ،ذئنيحقدصأس،ةقيقحلابينربخيلدوعيوحاورألا

يناذآنإفًاتابثإينطعأ،ىرخألامعألةيمهأالف،ًاحيحصنيدلا

،ةحيحصيناغألاهذهتناكاذإو،دعبافعضتملّينيعوةحوتفم

انعد،توملاىنمتأسيننإفةحيحصنكتملنإو،اهبموقأسف

.61001ًادغصقرلاميقن

Maryتيارنيفرإيرامل(1890)حاورألاةصقرروصتةحول Irvin

Wright

.319-317ص،1982،نواربيد-608

.RpbertM-؟تا99 Larson،1997،266ص.

-RobertM. Utley،2002،254ص.

.176ص،MarkDiedrich،1998ـ610
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:مهصقريفدونهلااهانغيتلاديشانألانمو

مداقهلكملاعلا

ةمداقةمأكانه

ةليبقلاىلإةلاسرلابرسنلاءاجدقل

بألالاقاذكه،بألالاقاذكه

نومداقمهضرألالكىلع

ةمداقسيماوجلا،ةمداقسيماوجلا

ةليبقلاىلإةلاسرلاببارغلاءاجدقل

911بألالاقاذكه،بألالاقاذكه

يأ--------
اهسفنةنانفللمالحألاوةبوبيغلاةلاحىلإلوصولاروصتةحول

. ة اhامل RAIh "W RاايئزإT

.119ص،JeffreyOstler،2010-؟ةلأ

385



------------------------------------------
-

.

روصملل1890"وهابارألا"ةليبقيفحاورألاةصقرلةيقيقحةروص

؟ألamesMooneyينومسميج

http://www.ghostdance.com/images/images.html-؟
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اماهيفودبيوحاورألاةصقرءانثأدونهلااهادترايتلاناصمقلانمجذامن

ناصمقلاهذهنأةصاخ"وسلا"دقتعادقو،همالحأيفيدترمللرهظ

دونجلاصاصرناكولىتحىذألانماهبحاصيمحت
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ملعيوىقبينأ"سفرلابدلا"نم"سلاجلاروثلا"بلط

هانبتيملهسفنوههنأودبيو،ديدجلانيدلانوسراميفيكهموق

يففقيملهنأالإ،ىؤرهيتأتنأنودةدمصقرلاسرامهنأل

ةسرامميفهموقةيرحنععفاديناكو،طقديدجلادقتعملاهجو

ضيبألالجرلاتاهيجوتلًاعبتاونوكيالأونوبغرييذلانيدلا

اذهيفمهللاقو،ةيكيرمألاةموكحلاليكوتاميلعتو

اولوقتنأمكيلع؟انسفردنعتمصنلبالكنحنله":نأشلا

،ءيشلكنمنيدرجمانوكرتوانومزهضيبلانإليكولل

."اننيدنمانديرجتنوعيطتسيالمهنكلو

كرتبهتحصنوزنيلوكيرامةرشبملاميعزلاترازاملو

هحومطراهظإاهنمتدصقةباجإهنعتلقن،"ةريرشلاقرطلا"

همامتهانعحصفيةباجإلاروطسنيبامنكلويصخشلا

نإلاقهنأتورذإ،ةيصخشلاةناكملادرجمبالهموققوقحب

حتفوضرألاعيبصخياميفًامامتهاهمالكاوريعيمل"هموق

نابالإكلذلعفيننكميالو،ًاميعزلظأس،ناطيتساللةيمحملا

نيرضحتماوحبصأاذإو،ةيئادبةلاحيفيموقلظي

نأعماسلاةفاصحلانكميوةرشبملاهتلقناماذه،"ا"يهتنأس

قوقحنعيلختلاديريالهنأيهوةلوهسبميعزلادصاقمطقتلت

،ضيبلااهفصيامكفلختلاةلاحيفءاقبلاكلذفلكنإوهموق

اهنملخديتلاةباوبلايه"رضحتلاب"دوعولاتناكدقفلعفلابو

تلقنامك،انيأرامكدونهلايضارأىلعءاليتساللضيبلا

ًانلعمةديدجلاةصقرلاةسراممىلعهموقعجشهنأهنعةرشبملا

.177ص،MarkDiedrich،1998ـ613
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رمألاناكو،هتدوربمهجعزتنلوألدتعمنوكيسءاتشلانأمهل

.614لاقامك

ميعزلاهبطاخةيموكحلاةسردملاملعمهرازامدنعو

،ًاضيأيلمكنيدودبياذكهنكلو،ًافيخسمكلودبياننيد":يتألاب

برمهلمهلككيلوثاكلاونييخيشملاونييجهنملاونيينادمعملانإ

ليكولالواحياذامل؟أضيأدحاوانلنوكيالاذامل،فلتخم

؟اننيدعازتنا

ولمهياذامف،انعمتوميسانهلإكلذكو،توميانقرعنإ"

اذإ؟قدصأنأّيلعاذامملعأالانأ،ًايقيقحسيلديدجلااننيدناك

نوكيسيسفنبحاورألاملاعةرايزونيرخألاكملحلانمتنكمت

دقل،دعبينتأيملنايشغلانكلو،نمؤأنأذئنيحلهسلانم

ملانأنكلو،مهتاومأةيؤرىلعنيرخألادعاسأيننإ،ينزواجت

."""""""دحأيندعاسي

رشنباليفكةرتفلاكلتيفدونهلاهبرعشييذلاسأيلاناك

،لعفلابميشهلايفرانلارشتنتامكمهنيبةليمجلاينامألاكلت

،نهجاوزأونهدالوأندقفيتاوللاءاسنلاكئلوأنيباميسال

ضرتعيمهنمدحأدعيملينامألاهذهبمهمظعمقلعتةدشلو

نمهنإ":ريراقتلادحأيفنيلفولكامليكولارقأامككلذواهيلع

كلتلثمقدصينأالهاجناكامهمصخشيأىلعليحتسملا

نأةجردىلإةيرشتسمتحبصأىودعلانكلو،ةفيخسلاراكفألا

اوحبصأ(ضيبألالجرلنيعيطملايأ)ًادجنيبيطلادونهلا

.278ص،StanleyVestal،1980-؟4

-RobertM. Utley،1994،289ص.

.177ص،MarkDiedrich،1998ـ615
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لقنتو،"؟أ؟"عوضوملااذهنعثيدحلادنعنيرئاحونيلوهذم

وأ"نييمدقتلا"نمضنيفنصماوناكنيذلادونهلانأعجارملا

فلخاوفقوو؟"7ديدجلادقتعملااونبتضيبألالجرلاعابتأ

اضرىلعةبوسحمتناكنمملئابقنأامك،"مهتاماعز

اهتاوادعتسانتو،؟"؟دقتعملااذهتنبتنوشوشلاكضيبلا

وهو،؟"يقيقحلاودعلاةهجاوميفىرخألالئابقلاعمةميدقلا

.”كأنيرخاللءاضيبلادوعولاسالفإىلعليلد

يركسعلوئسمىلعأزليامنوسلنلارنجلالاقكلذيفو

،اهنوكلمينألاضيبلاو،مهضرأىلعانيلوتسادقل":ةقطنملايف

الوانأعيطتسأالو،ىعوجفصنوعابشفصندونهلاحبصأو

يفةفلتخمةلماعمنوقلتيسمهنأبمهتنأمطرخآلوئسميأ

مهو،ةكهتنملادوعولانماوبعتمهنإنولوقيوهو،لبقتسملا

،ةيضقلايفلطابلاوقحلاحوضوعمو،؟"كلذيفقحىلع

اذهو)؟نيمولظملاريصمىلعةفرعملاهذهليلمعلارثألاوهام

ةسايسلايلمتيتلايهقئاقحلاتسيلوحلاصملانأدكؤيام

.(مويلاىلإرمتسمرمأوهوةيكيرمألا

يفاوأرومهيلعيشغأىتحدونهلانمريثكصقردقل

،ةايحلاىلإمهاتومةدوعنعةعئاروةبيجعدهاشمةبوبيغلا

حابشألاوأحاورألاةصقربةصقرلاضيبلاىمساذهلو

.220ص،BenjaminCapps،1982-؟19

DavidHumphreys-؟17 Miller،1985،127ص.

.GeorgeE-؟غ Hyde،1993،262و250ص.

DavidHumphreys-؟3 Miller،1985،29ص.

.GeorgeE-؟29 Hyde،1993،241ص.

.316ص،عجرملاسفن-؟ك

Charles|-؟22 M. Robinson،1996،343ص.
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GhostDanceمهاتومحاورأمهمالحأيفاوأردونهلانأل

ربمفون)يناثلانيرشترهشفصتنميفو"،"؟اهولباقو

،"وسلا"رئاشعتايمحميفترشتنادقةصقرلاتناك(1890

ذيمالتلاداعام،تفقوتدقىرخألاتاطاشنلامظعمنأثيحب

امك،اهداورنمةيراجتلانزاخملاتغرفو،سرادملاىلإنوتأي

نيبفوخلاةلاحترشتناو،"ةريغصلاعرازملايفلمعلافقوت

ءالكولااهلسرأيتلاةمخضملاريراقتللةجيتنضيبلا

نيجئاهاوحبصأدقوجلثلاقوفنوصقريدونهلا":نويموكحلا

ءاقلإبجي،ًاروفةيامحىلإةجاحبنحن...نونجلانمةلاحيفو

ىتحةيركسعلاعقاوملادحأيفمهنجسوءامعزلاىلعضبقلا

يفليكولاهبتكاماذه،"اروفكلذبمايقلابجيو،رومألاأدهت

دعبأىلإبهذدقفنيلفولكامليكولاامأ،ربونصلالابجةلسلس

نم"سفرلابدلا"جارخإلةطرشلانمةوقلسرأوكلذنم

.ةفقاولاةرخصلاةلاكو

متقباسليكووهويدوكيليلغكامنيتنلافروتكدلابسحو

نمييأريف":فقوملاميوقتلاربونصلالابجةلاكوىلإهدافيإ

،دونهلادونجلامدقمفاخأدقف،رمتسيصقرلاكرتننألضفألا

عباسلامويلايف(ضيبلانم)حيسملاةدوععابتأناكاذإو

يناثلامودقلًاراظتنا،ءامسلاىلإدوعصلابايثنوزهجي

امةسراممنممهعنملشيجلالاسرإبجوتيالهنإف،صلخملل

الفدونجلايقباذإ؟هسفنزايتمالادونهللنوكيالاذاملف،نوديري

.؟؟"تابارطضالاثدحتنأنمدب

.348ص،WilliamBrandon،1985-؟23

-FrankHumphris،1973،46ص.

.320-319ص،1982،نواربيد-ة24

391



امك"ناذآمهلسيل"نملهقيرطينالقعلامالكلااذهدجيمل

دونجلاعجارتيملف،مايألانمموييف"سلاجلاروثلا"مهفصو

ىلعضاضقناللةدعتسملاشوحولاكتالاكولاىلإاوءاجنيذلا

ةنمآقطانمىلإمهباحسناودونهلافوخاوببسو،اهاياحض

نممغرلابنانئمطاباهيفصقرلااوسراميلتالاكولانعةديعب

.قطانملاكلتلةئيدرلاةيعيبطلالاوحألا

ةصقراوفقوأ":ةحيرصوةددشمرماوألاتناكدقفكلذعمو

؟ك"نيكاسملاكئلوأبةطاحإللدعتساوشيجلارفنتساف،"حاورألا

لارنجلاصخشدقو،ليمجلاملحلانمىتحمهعنمدارينيذلا

ةمزأرطخأاهنأبةلاحلايروسيملاعاطقدئاقزليامنوسلن

ىأرو،ةك"(1813-1811)هيسموكتميعزلانمزذنمةيدنه

دونهلااهيدبيةمواقميأنأءاوسلاىلعءالكولاوشيجلا

نوكينأدبالمهبشيجلاتاشرحتةجيتنةلاكولانعنوديعبلا

،اهيفببسلاوهمهنعًاديعبهتلاكويفدوجوملا"سلاجلاروثلا"

صلختللةصرفةرتوتملاءاوجألاهذهيفميعزلاءادعأدجودقو

كرحملاهنأبهمهتتنيلفولكامنمريراقتبرمألاأدبو،هنم

بهذفهتيحرسمليثمتيفليكولاغلابو،ةمزألاهذهلسيئرلا

ضرعف،صقرلافقوهيلإبلطو"سلاجلاروثلا"ميخمىلإ

ىلإتنأوانأبهذن":ًائداهًاينالقعالحهتداعكميعزلاهيلع

اهرخآىلإلصنو،اهدنعنمةصقرلاهذهتءاجيتلالئابقلا

ىتوملارنملنإو،حيسملانوريملنإف،ةصقرلاتأدبثيح

،ةبذكهلكرمألانأب"وسلا"ربخأودوعأس،ةايحلاىلإنودوعي

."رمتستةصقرلاعدتنأكيلعفحيسملااندجونإو

.319ص،عجرملاسفن-؟ت

.GeorgeE-؟29 Hyde،1993،273ص.
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ال"موقنموهف،صالخإبعمتسينأنيلفولكاملواحيمل

امرهظيهنأىلعاليلدميعزلامالكيفىأرهنإلب،"مهلناذأ

كرحيناك"سلجلاروثلا"نإ":هيفءاًجانايببتكف،نطبيال

هنأكلذ،ةفقاولاةرخصلاةلاكوىلإلصونأذنمديدجلانيدلا

نيدلااذهداريتسالططخف"وسلا"ىلعقباسلاهريثأتدقف

نأكلذدعبهنكمينيذلاهموقلهتدايقةداعإيفهمادختساو

.”7"هبموقيروهتمعورشميأيفهلوهسبمهدوقي

:هموقنمءالمعلايديأب"سلاجلاروثلا"لايتغا

؟كف(اتيميأ)ًابيطًايدنهحبصيريخألايدنهلا

نمرمأءاج1890يناثلانيرشت/ربمفون20يفو

يريثم"ءامسأعضوبءالكولاىلإيدنهلابتكملا

ططخف،مهنيب"سلاجلاروثلا"ناكف،ةمئاقيف"تابارطضالا

"سلاجلاروثلا"ةحازإديريناك"يذلا،زليامنوسلنلارنجلا

ليبولفابميدقلاهقيدصمادختسالواحو،هلاقتعال"اروف

زكرمبرقأىلإباهذللوأزليامعمعامتجادقعلهجاردتسال

،ةلاكولاىلإليبولفاببهذلعفلابو،ايادهلايقلتليركسع

ىلعليبولفابناكنإحضوتالتافلملانأنواربيدركذيو

نأدكؤتىرخأعجارمنكلو،المأةطخلاهيلإيدؤتسامبملع

ةزايحلةيبهذةصرفةمهملانأىأرتاضارعتسالالجر

.220ص،BenjaminCapps،1982-؟27

-GeorgeE. Hyde،1993،273ص.

ةيدنهلابورحلاءانثأناديريشبيليفلارنجلااهعدتبايتلاةجرادلاةلوقمللًاقفو-ة8

.تيملايدنهلاوهحلاصلايدنهلا:يهو
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ردقياليذلايكيرمألالجرلاةعيبطلبرقألاوهاذهو،ةرهشلا

عم"هتقادص"لاحناكاذهو،عفانمنمهبلجتامبالإةقادص

ةعفنملاتبلطتدقوامأ،هضارعتسايفهكرشأامدنعميعزلا

يفمهملا،عنامنمكانهسيلف،ةقادصلاهذهىلعبالقنالا

هتاصاصتخايفلخدتلااذههركنيلفولكامليكولانأرمألا

.”ك"لعفلابةطخلاءاغلإمتفليبولفابءاعدتسابنيلوئسملاعنقأو

لارنجلاردصأ1890لوألانوناك/ربمسيد12يفو

ةرخصلاةلاكوثيحستييتصحدئاقىلإرماوأزليامنوسلن

(2مقرةيعجرملاةطيرخلا)"سلاجلاروثلا"نطومةفقاولا

يدنهلاليكولاةرايزكلذكو"سلاجلاروثلا"ىلعضبقلاءاقلاب"

ىلعةمهملاهذهبمايقللةدعاسملاميدقتونواعتللنيلفولكام

ليكولاهيفىقلتتقويفرماوألاهذهتءاجدقو،"هجولضفأ

لابجةلسلسةلاكوىلإةرايزبمايقلاميعزلامازتعانعءابنأ

ممصف،الالغوألاهتريشعو"ءارمحلاةميغلا"ثيحربونصلا

ىلع"ةمهملابمايقللو،لاحلايف"سلاجلاروثلا"لاقتعاىلع

سأر"ةدايقبةيدنهلاةطرشلانيلفولكامفلك"هجولضفأ

اومدقةمهملابمهضعبملعامدنعو،لاقتعالاةيلمعبمايقلا"روثلا

اوبرشفةيقبلاامأ،"53"ةيلهأبرحمايقنمةيشخمهتالاقتسا

امك"نونجب"ةمهملااوذفنيل؟أمهيلإليكولاهمدقيذلارمخلا

.220ص،عجرملاسفن-؟"

.320ص،1982،نواربيد-

-StanleyVestal،1980،280ص.

-DavidHumphreys Miller،1985،160ص.

.182ص،MarkDiedrich،1998ـ630

.183ص،عجرملاسفن-؟3
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مهماتيألدعاقتتاشاعمبليكولامهدعوو،”ةُكمهدحألاق

ةقارإعنم"وهمهلاسرإنمفدهلانأبءاعدالامغرمهلمارأو

يفةينانبللاتاوقلاايشيليمةنياهصلالخدأامكامامت)%33"ءامدلا

يهتناكفءامدلاةقارإعنمةجحب1982ةنستوريبتاميخم

.(رزاجملاتبكترايتلا

هفسأىدبأفهلربديامهعمسىلإىهانتدقميعزلاناك

كلذبموقينألضفو،هلتقبهموقنملاجرموقينأهجاعزناو

رخآرفسبهداعبإيفليكولاةبغرنعثدحتو،نويكيرمأدونج

رهظأو،ةيناثةركلاديعينلوقباسلايفرفاسهنإلاقهنكلو

ىلإكلذىدأولوءاقبلالضفيناكثيحادنكنمداعهنألهمدن

مواقيسهنإفهلاقتعالةنوخلاعمليكولاءاجولهنإلاقو،عوجلا

الوههنوبلطيمهنألدحأهدعاسينأديريالو،توملاىتح

.634هريغ

لوألانوناك/ربمسيدنمرشعسماخلارجفلولحلبقو

روثلا"خوكبةنوخلادونهلاكئلوأنمًاروجأمًايطرش43طاحأ

هيلإرظنف،ةظلغبهظقيأوةونع"روثلاسأر"هلخدو"سلاجلا

."؟انهديرتاذام":الئاقريبكلاميعزلا

لمكأو،"ةلاكولاىلإباهذلاكيلعوينيجستنأ"هباجأف

."انهلتقُتستمواقاذإ:"قيلحلاسأرلا"

بهذامثيسبالميدترأينعد،نسح":ميعزلامهيلعكر

"كعم

DavidHumphreys-؟34 Miller،1985،190ص.

.303ص،StanleyVestal،1980-؟33

.182ص،MarkDiedrich،1998ـ634

-DavidHumphreys Miller،1985،135ص.
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هذخأيوهيلعسبالملاعضينأةظلغبلواحيطرشلانكلو

ىدحإتلخدتانهو،ةمواقملابميعزلاأدبف،تقولاسفنيف

اهيأانهنولعفتاذام":ةطرشلاهوجويفخرصتيهوهتجوز

مثةوقبهتميخجراخىلإميعزلابةطرشلاعفدو،"؟داسحلا

هعابتأطاحأو،"بهذأنل":لوقيوهوفنعبهباوكسمأ

."كلذلعفتنل؟هذخأتسكنأدقتعتله"

يتلاءامدلاو،دونهلانمًاعيمجمتنأ":الئاقميعزلامهبطاخو

دونهلالكترذحدقل،يموقمتنأ،يئامدكمكقورعيفيرجت

،انضرأنعلزانتأنأتضفردقل،ةموكحلابةقثلانمًارارم

مهتفصبيئانبأءاجو،اهنمثقلتنملوانيضارأتبهذنألاو

ىلعصاصرلاقالطإلنوفقيويلاقتعالةموكحلاكلتلءالمع

اولعفتلقحلامكيدلسيل،ةموكحلاكلتةدعاسملمهمدومهمحل

بالكمتنأ،ليللايفيتيبىلإنوتأتنيحءانبجمتنأ،كلذ

ةليبقمساوأةايحلانوقحتستالو،مكموقدضمكيديأاوعفرتل

.535"نألامكلتقليئاقدصأتيعدتسادقو،"اتوكال"

."دحألغصتالوايه":ميعزلل"روثلاسأر"يطرشلالاقف

اولعفا،بهذأنل":لاعتوصبالئاقهناكميفميعزلاتبثف

وهو،"انبايه،ًائيشاولعفا،ايه،ايه،بهذأنل،نوديرتاميب

.كرحتلابًارمأهعابتأهمهفام

يطرشلاىلعرانلاقلطأوهتيقدنب"بدلادطصا"زربأانهو

"سلاجلاروثلا"تباصأةصاصًراقلطمطقسف"روثلاسأر"

ىلعىرخأةصاصرقالطإب"ءارمحلاسأفلا"يطرشلاهعبتف

.183ص،عجرملاسفن-535
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رانقالطإكلذعبتو،ةلتاقلاتناكفهسأريفهتباصأميعزلا

عابتأنمةينامثوةليمعلاةطرشلانمةتسلتقمىلإىدألدابتم

ماوعألاوذ"بارغلالجر"هنبامهيفنمب"سلاجلاروثلا"

.636رشعةعبسلا

.هتمأملحهعملتُقو،ريبكلاميعزلااذهبلتُقف

هدنعلتُقيذلا"سلاجلاروثلا"خوك

----------------

.222-220ص،BenjaminCapps،1982-؟35

.321ص،1982،نواربيد-
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------------ةيع"EEE:في%----------:ين::ورق3:::::::::::--سي"."ةد%

قلطأو"سلاجلاروثلا"لاقتعاةلواحمداقيذلا"بدلاسأر"تنانيتفيللا

photobyF)ةيادبلايفهيلعرانلا . Fiske)
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نيبوهو"سلاجلاروثلا"لتاقRedTomahawk"ءارمحلاسأفلا"

ةليمعلاةطرشلانمنييطرش

نودعياوناكنيذلابرغلايفنينطوتسملانيبرورسلامع

هدوجودرجمناكيذلاومدقتلاهجويفةبقع"سلاجلاروثلا"

اتوكادنمةعساوقطانميفناطيتسالاهجويفًاقئاع

هتطخحاجنبهرورسنيلفولكامليكولافخيملو،اكساربنو

ىلعتضق"سلاجلاروثلا"تلتقيتلاتاصاصرلانأنلعأو

ءارطإىلعًاضيألصحو،هموقنيبوهنطوميفميدقلاماظنلا

399



فصويذلانوسيراهنيماينبوهوهسفنيكيرمألاسيئرلانم

رثكأهنأبدلاريهكرويوينةفيحصلحيرصتيف"سلاجلاروثلا"

لحمتينأهرطخلاوزبىنمتوًاجاعزإةيدنهلاتايصخشلا

امك،ءامدلاةقارإنمديزمنودًاروفاتوكاديفةيدنهلالكاشملا

رثكألايدنهلاهنأبسربرينويبسيلوبتناسةفيحصهتفصو

داسامناعرسف،ةيتاؤملظتملةجوملانكلو،هنمزيفًارطخ

ىلإمهنمفالآبرهفدونهلاماقتنانمنينطوتسملانيبفوخلا

هنكلو،التاقوألوغهنوكبليكولاىلإمهتلاتهجوامك،ندملا

يذلاريرقتلانأمغركلذو،ًايبعشوًاينيدوًايمسرًامعديقل

"سلاجلاروثلا"لاقتعاةلواحم"نأبفرتعاثداحلابقعأ

نيذلاهعابتأىلعاهالتيذلالاتقلاةيلوئسمعضتةقيرطبتربد

نيذلانييرامعتسالانيدتعملالكةداعك)"رانلاقالطإاوءدب

(نيدتعملاةروصبمهيلعموجهلاءانثأاياحضلاريوصتمهمهي

نيبيصخشفالخيفطروتدقوهسفندجوفزلياملارنجلاامأ

رشتنايذلارعذلاةلكشممامأحبصأولحارلاميعزلاوليكولا

ىلختدقو،نوضراعملامأنولاوملاءاوس،مهسفنأدونهلانيب

ةيامحوأمهتيامحمهسفنأاوفلكيملومهئالمعنعنويكيرمألا

دعبةفقاولاةرخصلاةلاكونممهنمفالألابرهفمهتاكلتمم

.مهموقماقتنانمًافوخةيلمعلامامتإ
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دحأهنفدرضحيملولايتغالانمنيمويدعبميعزلانفد

يذلاراجنلادافأوستيينصحيفةديعبةيوازيفكلذناكو

دحأؤرجيملو،ًادجةهوشمتناكهحمالمنأتوباتلاعنص

ىلعلصحفنيدلجركلذىلوتنأىلإاياحضلاةيقبنفدىلع

.؟؟7ةليبقلانمليمجلابنافرعلا

ناالا

----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

روثلا"هيفنفديذلاربقلا

.

------------- .

يعي----------------------

نوناك/ربمسيد19يفديدحتلابو،ةداعلاكناوألاتاوفدعبو

يروسيملاعاطقدئاقزليامنوسلنلارنجلابتك،1890لوألا

يتلاهاركإلاةسايسوهتأشنيتلابعاتملايفببسلانأبًارقم

مساوميفةعارزلاىلعدونهلاربجتلةموكحلااهتلمعتسا

مهديوزتنمألدبو،ومنينألوصحملنكميالنيحفافجلا

،اهنمريبكءزجعاطتقامتاهبمهيضارأاوعابيتلانؤملاب

.311-303و293ص،StanleyVestal،1980-؟37

-DavidHumphreys Miller،1985،195-193ص.

-MarkDiedrich،1998،174رص.
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نمو،؟؟؟؟؟؟؟دونهللةموكحلاتادهعتبمازتلالابالإنوكينللحلاو

نوريخلامهنإ؟اهبمهاصوأوةساسلاىلإةسايسلاهذهلمحيذلا

،زوديرنهروتانسلامهتمدقميفو"دونهلاءاقدصأ"نويناسنإلا

ةنسمهيضارأنعلزانتلاىلعدونهلارابجإىنبتيذلانمو

زودروتانسلامهسأرىلعونويناسنإلانوريخلامهنإ؟1889

،دونهلانيبةعاجمدوجوبملعينكيملروتانسلااذهو،هسفن

ةيحضلامول)مهيلعموللاعضوو،نيتيضامنيتنسلدوعتاهنأو

نيعكستملاىلإاومضناومهتالاكوومهلوقحاوكرتمهنأل(!إًامئاد

نماوناككلذبمهفصونمنأللطابماهتاوهو)نيلطبتملا

نأبهئالمزدحأهيلعدرو،(نيعرازملانييحيسملادونهلا

،مهلتقلقدانبلاسرإنمبوصًأارارقناكدونهللنؤملاسرإ

يذلا)كوركدوعوفلخيملةموكحلاوسرجنوكلانأبزوددرو

قيدص"زوديأريفنكلو(!إهتاملكرسكلهاسأنًمارثأتيفوت

دوجويفديفتلنكتملتادعاسملانمةيمكيأنأ"دونهلا

ماهتاوهو،سلاجلاروثلاوءارمحلاةميغلاك"ةفرطتم"تاماعز

وهوملاسمهجوتبحاصناك"ءارمحلاةميغلا"نأاميساللطاب

مهتلاهذهنيخرؤملادحأفصيو،""هنمرطخالوىمعأهبش

ركسعلاتافارتعاهحضفيذلازودروتانسلاديصردزتملاهنأب

!؟ءادعألابفيكف،"دونهلاءاقدصأ"لاحوهاذهو،قبسامك

نمديزمبنجتيفنمزلاكلذيفللخلافاشتكاحجنلهو

ىلعتناكةحيرجلاةبكرلاةرزجمنألالةباجإلا،ثراوكلا

.باوبألا

.GeorgeE-؟38 Hyde،1993،281ص.

-RobertM. Larson،1997،272رص.

.GeorgeE-؟33 Hyde،1993،281-280ص.
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نصحنمةفقاولاةرخصلاةيمحملخادميعزلاتافرلقن1953ةنسيف

،ةيبونجلااتوكاديفجديربومةنيدمراوجىلإةيلامشلااتوكاديفستي

ناصحلالاثمتىلعفرشييذلانانفلاسفنهتحنيذلابصنلااذهعضوو

ًايحايسالوًايلامعقوملالغتسيملو،هنعثيدحلاقبسيذلانونجملا

ة4"ءاوضألانًعاديعبميعزلايبحملًاسركمراصو

"سلاجلاروثلا"يفلاوقأ

،ميعزلالتقىلعتاقيلعتلانمنينثاىلإةراشإلاردجتو

"سلاجلاروثلا"ىقتلايذلاشلووسميجشتفملاقيلعتامهو

ةريسباتكلوأقيلعتو،ادنكبىفنملايفهدجاوتءانثأًاريثك

.نوسنوجسيليووهو،ميعزلا

نوناك/ربمسيد16)مويبلايتغالادعببتكدقفشلووامأ

ررحتدق"سلاجلاروثلا"نأملعأنأديعسيننإ":(1890لوألا

http://heritagerenewal.org/stone/sittingbull.htm-؟“9
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هلناكالجرنإ،صاصرلالعفبكلذناكولىتحهمالآنم

،نيحومجموقىلع"سلاجلاروثلل"ناكامككلمللامذوفنلانم

نأنودريقحلالوستلاوةيدوبعلاورقفلالمحتينأهنكميال

ناميإنإ...هلةحارتوملايفو،ديدشيسفنملأنميناعي

يأيفهتيأراممىوقأناكىمظعلاحورلاب"سلاجلاروثلا"

نعانربخيالخيراتلاو،قلطملكشبهبقثيناكدقل،رخآلجر

،دونهلادمحمناكدقل،"سلاجلاروثلا"نممظعأشاعيدنه

.”؟؟أ"وسلل"ءامعزلاعناصونيناوقلاعضاو

هذهنإ:ضعبلانمثداوحلاوفورظلالضفأمهفعقاونم

عيمجلا"نإىربكةفيحصيفتأرقكلذدعبو،لتقةميرج

،لعفلادضتلعفامكمالكلااذهدضخرصأانأو"هلتقبنوضار

،ءازعلامسارمنود،ًابلكناكولامكهدسجاونفدمهنأتأرقدقل

نأليجلااذهلنكمياملضفأوهاذهو،مويلاثدحياماذهنإ

سكعيًسامداقاليجنكلو،ةليبنلاةيخيراتلاةيصخشلاهذهلهمدقي

لبقتسملايكيرمألانوحبصيسمهانلتقنيذلاءامظعلانويلصألا

سفنيهو).”؟"...ةراقلاهذهلةيخيراتلاتايصخشلانم

يتلاوبرغلاملاظملةمزالملاناوألاتاوفدعبمدنلاةلضعم

نايغطىوساهبفارتعالانمعنميالواهنمزيفةيلجنوكت

نمةيلاتلالايجألاررحتتوحلاصملاهذهيضقنتاملفحلاصملا

ىلعحوضوبرهظيمثنموًافلكمسيلمدنلاحبصياهراسإ

هذهىفزوعسوماعينويهصلابيدألاهكردأاموهو،حطسلا

641-RobertM. Utley،1994،307-306ص.

.185و174ص،MarkDiedrich،1998ـ942
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يفلاقفةينويهصلامئارجلاحلاصلهريخستلواحوةلأسملا

نمًانويلمانلتقولاذام":ةنياهصلانمريبكلوئسمعمثيدح

نكلو)كلذىسنيسخيراتلانإ؟نييالمةتسىتحوأ،برعلا

اوسيلمهنألةتسلاةيزانلاةقرحملانييالمنايسنىبأيخيراتلا

حباذملانعةميظعتاياورنوبتكيوانؤابدأيتأيو،(!إًابرع

ليجلاباتنتيتلابنذلارعاشموبرعلاقحيفاهانبكترايتلا

.(؟؟؟"بدألايفلبونزئاوجىلعنولصحيو،ديدجلا

ميعزلاةريسبتاكلوقينوسنوجخرؤملالوقلًاقيدصتو

كامليكولااهمسريتلاةروصلانإيلتأتربورخرؤملا

يلناتسخرؤملاداعأنأىلإةنميهمتلظ"سلاجلاروثلل"نيلفول

ةنسيفكلذناكو،ةيعقاورثكأةديدجةروصمسرلاتسف

يفو،"وسلالطب:سلاجلاروثلا":ريهشلاباتكلايف1932

راصنييكيرمألافقومنإماعلاكلذيفلاتسفلاقهتمتاخ

نونيديمهنألديجرمأاذهو"سلجلاروثلا"هاجتًاريغتيدبي

اهبلحامدنعةغرافةراقلاتناكولو،ميدقلامهودعلريثكلاب

اّملو،رركموبيترددمتدرجماهيفمهخيراتنكلنويبوروألا

تنّوكيتلايهموختلانأنييكيرمألانوركذينوخرؤملاناك

روثلا"ناكو،موختلاهذهاوعنصنيذلامهدونهلانإف،اكيرمأ

دنعأوعجشأوىوقأو،ةراقلايفةيدنهةليبقربكأميعز"سلاجلا

امدنعو،موختلاحوروبلقوهناكو،يبوروألاذوفنللمواقم

،هيفهناكمىلعلصحيس،ديدجلاملاعلليقيقحلاخيراتلابتكي

يههذهنكتملكشالبنكلو)؟؟؟اكيرمأاوعنصنممناكدقف

هبشينأنكمييذلااهيفريبكلاهرودمغراهديرييتلااكيرمأ

.177ص،1988،يماشلاهللادبعداشرروتكدلا-643

.315ص،StanleyVestal،1980-؟44
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هبفرتعااموهو،هيلعءاضقلالدبدسجلايوقتيتلاةمواقملا

ءالؤهلثملاكيرمأرورشىزعتالأبجياذهلو،انخرؤم

.(ءاربكلا

. -

essicaغريبلاهاكيسيجةنانفللةحول Hallberg945ل

روثلا"نعزيرفمهكنارفخرؤملالاق1976ةنسيفو

روُصصدقل":ريغصلانرقلاةكرعملةيؤملاىركذلايف"سلاجلا

،رتساكةميزهةمدصدعباميسال،ركاموشحوتميجمهًكاريثك

http://fineartamerica.com/featured/sitting-bull-jessica--؟”45

berg.htmlاha
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قداصيناكدقلسكعلاىلعلب،مالكلااذهىلعليلدالنكلو

بضغيوهنطوليبسيفلتاقي،ًاينطوناكهنكلو،ًاضيبألاجر

ًاعرابًايسايسكلذكناكو،هموقدضبكترتيتلاملاظملانم

الطبحبصألهذهانمايأيفشاعولو،ءاهدلادحىلإًايكذو

لئابقلاتدحويتلايهةيميظنتلاهتردقتناكدقل،ًازرابًايموق

.945"كشالبةمداقاهنأملعيتلاةكرعملل

ناك":(1977)يكيرمألابرغلاةعوسومهنعتلاقو

هتعمستسكعدقو،هنمزيفضيبللًاريبكًازغل"سلاجلاروثلا"

مظعمدارأاممربكأتناكهبهاومنأكلذ،ةريحلاهذهدعباميف

هنأامإو،مهرظنيفيجمهدرجملهبفارتعالانييكيرمألا

هنأنيخرؤملاضعبركنأف،ةفاضإلاوأصاقتناللضرعت

،قفألاقيضوًاشحوتموألوستموًانابجناكهنأاوعداوبراحم

ةيركسعلاةيلكلايفًارسسردهنأًايدجداعدالابنورخآماقو

امأ،رتتسملكشبًاضيأاهيفسّردهنإلبتنيوبتسويف

تافلؤم"ناونعبكرالك.د.رهعضويذلافيزملاباتكلا

رعاشويعماججيرخكهروصدقف(1878)"سلاجلاروثلا

لحمناكدقفهموقنيبامأ،ةيسنرفلاوةينيتاللاوةينانويلاب

،رشعملافيطل،ًاعاجشًاعفادموًابحمًادلاوهتفصبباجعإلا

.”؟7"فرشوةيقادصماذًائبنتمو،نيدتلايفًاعرو

ليكولانأ،ناوألاتاوفدعبقئاقحلافاشتكالزاهمنمو

نمز"سلاجلاروثلا"دضةيمالعإلاهتلمحنمضنيلفولكام

يذلامالسلانويلغرسكدقميعزلانأىعدا،حاورألاةصقر

بعاتملاةراثإلدعتسيهنأةمولعملاهذهىلعىنبو،هكلتمي

646-FranfHumphris،1976،31ص.

.HowardR-؟47 Lamar،1977،1120ص.
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ثادحألاتبترتو،ضيبألالجرلاىلعبرحلانالعإو

يكبملاكحضملانكلو،؟؟؟ءاعدالااذهىلعةيلاتلاةيواسأملا

نرقلاةيادبيفميعزلانويلغلقباطمنويلغفاشتكامتهنأ

ةثيدحلالئاسولابةقيقدلاتاصوحفلانمو،نيرشعلاويداحلا

وهناكءاوسو،”؟؟ميعزلانويلغهسفنوههنأنألاىتحنيبت

الوىلوألاةبذكلانكتملنيلفولكامتاءاعدانإف،نكيملمأ

ىلعحساكلاهناودعنشلضيبألالجرلااهبجتحايتلاةريخألا

يذلاأطخلانعرذتعيوكلذدعبدوربلكبيتأيمثنيرخألا

تابذكدهشمامو،بوثلافرطىلعسوددرجمهنأكوهبكترا

.ديعببقارعلاىلعناودعلا

ةداعإ:سلاجلاروثلانويلغ"ناونعلمحيذلاباتكلايفو

لاق(نرقنمرثكأدعب)"ةروطسألاحيحصتولجرلافاشتكا

هثاريمحبصأو،خيراتلا"سلاجلاروثلا"عنصدقل":نافلؤملا

ةماهةيصخشةيكلمهنويلغنأامك،نمزلارورمبةيمهأرثكأ

نيرشعلاويداحلانرقلايفو،هتيمهأوهتيناحورمويلادسجت

يفيراضحلامادصلابولجرلاةمظعبنويلغلااذهانطبري

.650"هنمز

KennethB.TankersleyandRobert-؟؟ف B. Pickering،2006،23-22ص.

.75و72رص،عجرملاسفنــ649

.75رص،عجرملاسفنـ650
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ةروصلباقم(ينبلانوللاب)فشتكملانويلغلايفقيقحتلانمجذامن

دعبتافاشتكالاةلسلسنمىرخأةلزهم:55اميعزلاديبيلصألانويلغلا

نمكانهلازاموًارمتسمبذكلالازامو،(نرقنمرثكأ)ناوألاتاوف

إ"يتاذلاحيحصتلاةيلآ"راظتناةيلاعفبنمؤي

.73ص،عجرملاسفن-55
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تاحفصنمةحفصتوطنا،"سلاجلاروثلا"لايتغاب

لثملاةياهنينعتالةايحلاةياهننكلو،ةيناسنإلاةلوطبلا

يفنكتملميعزلاةمظعنأىريهيفربدتملاو،جذومنلاو

لب،طقفهتاكابتشاوهكراعميفاهفقويتلاةعاجشلافقاوملا

فقاوملاذاختالهتزفحيتلائدابملاوراكفألايفًاساسأتناك

دقف،ةيعامتجالاوةيسايسلاوةيبرحلاهكراعميفةديدعلاةيئدبملا

كلذلو،ةرحلاوةميركلاةايحلايفهموققحىلعرصيناك

تالاكوورقفلاتايمحملاكشأنملكشيأبلوبقلاضفر

ميعزلا،"ءارمحلاةميغلا"هيفناكيذلاتقولايفىتح،لوستلا

1868ةنسهطورشلةيكيرمألاةموكحلاعضخأيذلاربكألا

امأ،لوبقلاوضوافتلاىلإلامدق،اهدضةنحاطبرحدعب

ةميغلا"ينيعاورحسضيبلانأدقتعادقف"سلاجلاروثلا"

.هنوديريامىريل"ءارمحلا

ةيمحملايفةايحلاضفرنأ"سلاجلاروثلا"كردأدقو

ةيرقبشيجلاشرحتدعباميسال،برحلاىلإًامتحيدؤيس

لئابقلاديحوتبماقكلذلو،1876سراميفةملاسملا"ناياشلا"

خيراتيفةرملوألو،فحازلاودعلاةهجاوملةدحاوةملكىلع

ةفلتخملالئابقلانمنيبراحملانمددعلااذهملسيلوهسلادونه

رهنةكرعمتناكو،هئاولتحتاومضناف،دحاولجرةماعزب

.ينهدلابشعلارهندونهلاهيلعقلطييذلا"ريغصلانرقلا"

يتلاةديدشلاطوغضلادعبنوملستسيعيمجلاناكامنيبو

مل،رتساكىلعقحاسلايدنهلاراصتنالابقعشيجلااهسرام

ادنكىلإءوجللابماقف،"سلاجلاروثلا"لودجيفمالستسالانكي

نأهتعاطتساردقلواحو،هعابتأنمفالآةسمخنمرثكأعم
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هضرأاوقرسنيذلانييكيرمألاكنلوأنًعاديعبًارحشيعي

.هافنميفديدشلاءالبللضرعتهنكلو،هدابعتسااودارأو

ىلعرصأدق"دوسألاقيربإلا"ملاسملا"ناياشلا"ميعزناك

"لمرلاريهن"ةرزجمعوقومغريملسلاقيرطلاجاهتنا

ضقنو،اهدعبهتماعزنعهموقيلختو،هموقدض(1864)

هموقنعتادعاسملاعنمب"يرحسلاخوكلا"ةدهاعملضيبلا

هذهلكلمحت"دوسألاقيربإلا"نكلو،ةعاجمللمهكرتو

كلذهفلكامهمًامئاد"نمألا"بناجلاىلعىقبيل"تايحضتلا"

،مهنعألوئسمناكنيذلاهموقةايحولبهتماركوهتيرحنم

.نيرمعتسملارادقألنيملستسملاةساسلانمرركتمجذومنوهو

هموقيلختو،ةعاجملا"سلاجلاروثلا"لمحتكلذلباقميفو

هفلكامهمزيزعلابناجلاىلعيقبو،ادنكيفهعمءاقبلانع

نًعاثحابنكيملو،تابثلكباهلمحتةيقيقحتايحضتنمكلذ

املكلذكناكولهنأل،نيخرؤملاضعبهروصامكةماعزلا

نمضفخناىتحادنكيفهعابتأددعلؤاضتىلعجرفتيفقو

،لكشيأبةئداهلاةايحلانًعاثحابنكيملو،187ىلإ5600

يفهتماقإنمةريخألاةرتفلايفاههجاويتلابعاصملانأل

يفاهايحينأنكميناكيتلاتايمحملاةايحنمًاريثكأوسأادنك

ةدايقديريناكوةيرحلانًعاثحابناكدقل،ةدحتملاتايالولا

ملظلظيفاهدجيملهنكلواهنعثحبىلثمةايحىلإهموق

.مهناودعوضيبلا

امدنعىتحو،نكمياممرثكأادنكيف"سلاجلاروثلا"دمصو

نأنصحلاطباضربخأدقف،ًاعوضخهمالستسانكيململستسا

ملو،اهنعلختيملهنأوهلكلميهاهيلعفقييتلاضرألا

دعبلقتناو،ريغصلاهنبالةمهملاهذهكرتوهسفنبهحالسملسي

412



هتيقدنبملسهنوكينعيالف،لاضنلانمةديدجةلحرمىلإكلذ

عمًانواعتموًاعاوطموالهسحبصأوهحافكنعىلختدقهنأ

ةجاحبحافكلالاكشألكسيلف،اهلًاقيدصولالتحالاتاطلس

اذههسرامامكًابلصيسايسلاحافكلاناكولاميسالةيقدنبىلإ

موحتتناكيتلاةموكحلليلاعلاروسلاكيدصتيذلاميعزلا

بشنتلكلذو"وسلا"ةليبقلتقبتيتلاةيمحملايضارألوح

يدصتلاكلذىلعهدعاسو،دونهلاءالؤهكالمأيفاهبلاخم

كانهدعيملامدنعنكلو،ةدحاوةملكىلعهلوحهموقفوقو

دعيمل،ضيبلاصوصللاتاملكبهموقعدُخو،هاوسىدصتينم

وهددعلانألضرألاىلعءاليتسالاعنملهدحوفقينأهناكمإب

.اهريرمتيفمساحلالماعلا
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تصوير: من Davidالزعيم Frances Barry
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يفدجيملو،اهبًاكسمتموهموقةفاقثبًابجعمميعزلاناك

ةنراقمللهوعديوأاهيلإهبذجياممهتفاقثوضيبلاةراضح

دازو،ةعيفرلااهتالمأتواهقالخأبهموقةفاقثنيبواهنيبةروهبملا

نعملكتو،هيفلوجتاملضيبألاعمتجملايفهآرامهتابثنم

.هلاوجتيفاهظحاليتلاةريثكلابويعلا

The love ofpossessionsisa disease"ا".
with thenh (Americans).Theytaketithesfrom

the P993 andweakto supporttherich who rule.

They daimthismother ofours,

theEarth,fortheirownand

fencethe neighborsaway.

IfAmericahadbeen

twicethesizeitis,therestill

. wouldnothavebeen enough

SittingBuلا

ةبيرضنوذخأي،نييكيرمألايفضرمكالتمالابحنإ":سلاجلاروثلا

،هذهانمأنأنوعديو،مكحييذلايرثلااهباومعديلفيعضلاوريقفلانم

اكيرمأتناكولو،مهناريجاهنماودرطينأمهنكميومهصخت،ضرألا

"مهيفكتنلف،اهمجحنمنيترمربكأ

ةعوسوملوقتهتراضحوضيبألالجرلانمهفقومنعو

ًادينعًاودعهتعافيذنم"سلاجلاروثلا"ناك":يكيرمألابرغلا

لب،ةددحمةيصخشةبرجتنًعاجتانكلذنكيملو،ضيبلل

ناكدقف،ةيديلقتلامهلئاضفوهموقتاداعلديدشلاهصالخإةجيتن

415



ىوسبلجيالضيبلابطالتخالاناكاذهلو،مهقوفتبرعشي

،"وسلا"يضارألخادعافدنالاباوءدبنيذلاضيبلاامهسرام

برشةجيتندونهلانمةريبكدادعأطاطحنانمكلذقفارامو

.55"هفقوممعدىلإالإكلذدؤيملف،ضارمألاورمخلا

ثدحتيذإ،هدحو"سلاجلاروثلاب"ًاصاخنكيملفقوملااذه

وغاكيشو(كساربن)اهاموأندمرازيذلا"دوسألاليألا"

هتلعجضيبألالجرلاةايحبيدنهلاةايحةنراقمنأكرويوينو

الو،ضيبلادنعهموقديفيامريملهنألهنطوقرافذإًانيزح

نونتعيالمهنأل،دونهلاةايحنملضفأمهتايحنوكتنأنكمي

مهضعبتاكلتممنوبلسيو،دونهلالعفيامكضعبلامهضعبب

رثكأتاكلتمملانممهضعبىدلو،كلذنماونكمتاذإضعبلا

هيفشيعييذلاتقولايفهلامعتسامهنكميوهنوجاتحيامم

."؟عوجلاةجردىلإءيشلكنمنيمورحملانمعومج

يضر،"سلاجلاروثلا"مامأاهعيمجلبسلاتقلغأامدنعو

ملهنأىلعلدياذههلوبقو،دونهللهبلجنولواحيمهنأضيبلا

نوكيالأطرشبةايحلانمديدجلكشعملماعتلاًاضفارنكي

.لوستلاومالستساللًاعانق

.HowardR-؟52 Lamar،1977،1119ص.

.JohnG-؟53 Neihardt،1998،218-216ص.
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Let U :s Put 0ur Minds

Together AndSee

WhatLife We Can Make

For Our Children ..

انوعد":هلوقبنييكيرمألابطاخوشياعتلاةركف"سلاجلاروثلا"ضفريمل

ضيبألاعمطلانكلو"انئانبألاهمدقننأنكمييتلاةايحلاعونبًاعمركفن

،ًاعرازمحبصأامدعبىتحضرألاعيبىلعقفاويملاذهلو

ةراضحلابلجنعضيبألالجرلامعازمنأهتبرجتانتملعدقو

تاكلتمملابلساهنمدصقيةبذاكتاراعشىوستسيلنيدمتلاو

قرؤيهدوجولظاذهلو،نيرخألاباسحىلعحلاصملاقيقحتو

،اهوققحيتلابساكملاومهقيرطبهلوبقنممغرلابنيملاظلا

ليمعةصاصربهنمصلختللحاورألاةصقرروهظاوزهتناو

.اهباحصأرامعأبساقيالةلوطبلارمعنكلو،نئاخ

؟رمحألالجرلااهقرخوضيبألالجرلااهعنصةدهاعمةيأ"

اومزتلاورمحلانحنانعمضيبلااهدقعةدهاعمةيأو،دجويال

.دجويال؟اهب
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سمشلا،ملاعلاكلمي"اتوكال"بعشناكًاريغصتنكامدنع"

سراففالآةرشعنوزهجياوناك،مهضرأيفبرغتوقرشت

؟انيضارأنيأو؟مهحبذيذلانم؟مويلانوبراحملانيأ،ةكرعملل

ةرمتقرسيننإلوقينأعيطتسيضيبألجريأ؟اهكلمينم

انأيننإنولوقيكلذعمو؟هلامنمسنبوأهيضارأةدحاو

تناكامهمةدحاوةرمرسألايفاهتنهأءاضيبةأرماةيأ؟صلا

ضيبألجريأ،ريرشلاانأيننإنولوقيكلذعمو؟ةديحو

عئاجوهوةرميناتأيذلانم؟ناركسانأوةدحاوةرميندهاش

وأيتجوزبرضأةدحاوةرميندهاشيذلانم؟همعطأملو

أطخلانمله؟هتقرخيذلانوناقلاوهام؟يلافطأةلماعمءيسأ

يدنهيننأل،ءارمحيترشبنألأطخهنإ؟ينصخيامبحأنأ

دعتسميننأل،يئابآشاعثيحتدلويننأل،"اتوكال"نم

.؟"يدلبويموقليبسيفتوملل

lfwemustdie,wediedefending ourrights

(SittingBull)

izquotes.com

"انقوقحنعنيعفادمتمنلف،تومننأانيلعناكاذإ"

.185ص،MarkDiedrich،1998ـ654
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"سلاجلاروثلا"ةدوشنأ

....ًابراحم

تنك

نألاو

ءيشلكىضم

%55بيصعتقوب

David Frances Barry : يريودصل

.234ص،1982،نواربيد-؟55

419



راتسلالدستةحيرجلاةبكرلاةرزجم

خيراتلايسآمعشبأنمةدحاوىلع

ءاحنأيفرشتنملارتوتلاةدح"سلاجلاروثلا"لايتغاأبنداز

نموجطسوكانهوانهدونهلانمتاعامجتقرفتو،ةيمحملا

ىلإمهضعبهجتاو،رابكلاءامعزلاةيامحىلإءاجتلاللرعذلا

ناكيذلاوجنوكينيملاةريشعءامعزدحأوهو"ةريبكلامدقلا"

نأملعينكيملهنكلو،تادعاسملاملستيلةلاكولاىلإهقيرطيف

ةقرفلادئاقنيُعو،تابارطضالايريثمةمئاقيفجردأهمسا

.هلاقتعالSumnerرنمسلينولوكلاةنماثلا

هاجتالادارأ"سلاجلاروثلا"لايتغاب"ةريبكلامدقلا"ملعامل

ةميغلا"ةماعزلظيفةيامحلاًادشانربونصلالابجةلسلسىلإ

مدقل"دكأثيحشيجلاةوقبقيرطلايفىقتلاهنكلو"ءارمحلا

ءاويإلهعفديذلاببسلانعهلأسفرنمسلةيملسلاهاياون"ةريبكلا

مهعديلناكامهنأبميعزلاهيلعدرف"سلاجلاروثلا"عابتأضعب

فصتنميفةحرقتممهمادقأوسبالمنوكلميالوعايجمهو

وحنةئامثالثلاهعابتأووههعمريسلابرنمسهرمأف،ءاتشلا

ىتحًاعيمجاوراسف،هتبقارمتحتاونوكيلشيجلاركسعم

ريسلاةلصاومنعدونهلاعنتماانهومهتيرقنمًابيرقاولصو

مهنطومىلإاودوعيمهعدينأرنمسنم"ةريبكلامدقلا"بلطو

.رخآناكمىلإمهلقنبجوياماولعفيملمهنال

دونجلانمديزمءيجمبدرتءابنألاتناكءانثألاهذهيفو

ةئيدرلايضارألاوحناليلبرهلل"ةريبكلامدقلا"عابتأعفدامم

Badlands،مهبقاحللابًارمأزليامنوسلنلارنجلاردصأف

دياستياوروجيملاةدايقبىرخأةقرفمهبتقحلف،مهلاقتعاو

420



Whitesideىلإبلطف1890لوألانوناك/ربمسيد28يف

هموقةلاحنأل"ةريبكلامدقلا"قفاوفًايروفًامالستسادونهلا

ىلإدونهلاقيسف،ضوافتلابىتحمهلحمستالوًادجةئيستناك

Wounded"ةحيرجلاةبكرلا"ريهن Knee Creekثيح

،يلاتلامويلاحابصيفو،دونجلاراصحطسومهميخماوماقأ

ةدايقبنورخآدونجلصوربمسيدنمنيرشعلاوعساتلا

amesثيسروفسميجلينولوكلا ForSythفلخيذلال

لمحينأبدياستياوربخأوةعباسلاةقرفلاةدايقيفرتساك

اهاموأةنيدميفيركسعنجسىلإدونهلاليحرتبرماوأ

تاهجلاعيمجنمميخملاطاحأفمهحالسعزنلدعتساواكساربنب

ىلعضبقلابهدونجعملفتحيسلجوعفادمةعبرأهيلعطلسو

كدككععومجمناكو،رمخلانرمليمربمهعمو"ةريبكلامدقلا"

.470دونجلا

اوسلجودونهلانوبراحملاعمجتًاحابصةنماثلاةعاسلايفو

نيرشعلكموقينأبثيسروفمهرمأفةرئادفصنلكشىلع

ملاملظاتغاو،مهتحلسأاورضحيوةدحاوةعفديفمهنمدرف

مهنأجتنتساو،حالسلانمنيتعطقىوسلوألاجوفلاهلرضحي

شيتفتلهدونجلسرأوراصحلاقيضفًاعوطمهتحلسأاوملسينل

تاكلتمملااورثنثيحةيزازفتساةقيرطبةمهملاباوماقفمايخلا

رحاسأدبو،مهيلعءاسنلاتخرصفاهودسفأواهيلعاوسادو

يفخفنلاوحاورألاةصقرةسراممب"رفصألاريطلا"ةليبقلا

نلدونجلاصاصرنأنيبراحملاربخيلرسنلاماظعنمةرافص

.دونجلاتاءادتعاةمواقممهيلعنأومهيذؤي

مهسفنأدونهلاشيتفتبدونجلاأدبامدنععضولارجفنا

هنألاهميلستضفريذلا"دوسألابئذلا"ةيقدنبعزناولواحو
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هتيقدنبعضيسناكهنإفهنأشلهوكرتول"،اهلًاريبكًانمثعفد

هاجتابهوعفدوهباوكسمأمهنكلو،بجيثيحضرألاىلع

ةهجومهتيقدنبنكتملوًاثرتكمنكيملنيحلاكلذىتحوقرشلا

نأدعبو،ًاضرأةيقدنبلاعضينأيههتينتناك،صخشيأىلإ

ءاجامككلذو"ايلاعتوصلاناكو،رانقالطإانعمسهباوعفد

."ةادنملاةيحللا"همساونيرضاحلادونهلادحأةداهشيف

نإو،رانلاقلطأ"دوسألابئذلا"نإ"تفتلملارقصلا"لاقو

درلعفلابو،"""""""زييمتنودلتقلاأدبورانلاىلعاودردونجلا"

ةيقبلاتماقفنيبراحملافصنلتقلباوبةصاصرلاىلعدونجلا

عفادملاتأدبو،دونجلاعمكابتشالاوةأبخملاةحلسألاجارخإب

ريغلاجرلاولافطألاوءاسنلاتجرخو،هقرحتوميخملافصقت

يفءابتخاللمهنمريثكبهذو،ميخملاجراخاوبرهونيحلسملا

كرحتيءيشلك"تحمومهيلععفادملاتطلسفةيدوألادحأ

عطقنماونكمتوبورهلاىحرجلاضعبلواحو،؟"7"هيف

رانلاانيلعاوقلطأمهنكلوضكرلاانلواح"،اوتومينألبقنيليم

يبيطضيبلاضعبكانهنأملعأ،ولفابلانمعيطقاننأكو

ءاسنلانولتقياوحارذإءاسخأاوناكدونجلانكلو،بلقلا

امك"ضيبلالافطألابكلذاولعفينأنكميالدونهلا...لافطألاو

نوخرصيدونجلاناك،؟"سرعتنبةبدزيول"داهشيفءاج

نرقلاةكرعميف1876ةنسدونهلاهلتقيذلارتساكلًاماقتنا

،ريغصلانرقلاةكرعماوركذت":مهيلعمجهامدعبريغصلا

هنأكوءودهبلتقلادهشمبقاريثيسروفناكو،"رتساكاوركذت

.325ص،1982،نواربيد-؟ة55

-BenjaminCapps،1982،225ص.

.325ص،1982،نواربيد-؟ةتف
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لايمأةثالثةفاسمءاسنلاضعبدونجلاقحلو،؟"ايلسمًادهشم

ًاريدقتةمسوأبةرزجملايفنوكراشملائفوكو،؟"نهلتقل

راعلااذهةئربتلواحيلرصاعملاخيراتلايتأيمث،(!)"""""""مهل

نإونيبناجلانميأهلططخيملفسؤملاثدحلااذهنإلوقلاب

ميمعتنكميالنكلوًائطاخًافرصتفرصتنمامهيفنيبناجلا

ةيحضلاودالجلانيبةاواسملاظحال)؟؟؟امهنميأىلعةنادإلا

ةقيرطبعقوتموهامريغبتهتناةيضايرةزرابميفامهنأكو

.(يناعملالكلءاغلإلااذهنمهنزاوتبقارملادقفت

نمنألارظنأنيح،ىهتنادقناكمككاذنآفرعأنكأمل"

الينإف،لفسألاهاجتابديدملايرمعلايلاعلالبجلااذهىلعأ

وأاوموكدقونيحوبذملالافطألاوءاسنلاىرأنأعيطتسألازأ

هسفنحوضولاكلذب،جرعتملاقيمعلايداولادادتماىلعاورثانت

نأعيطتسأو،دعبةباشلازتالتناكنيحمهنويعىرأيذلا

يفنفدو،يمادلانيطلايفًاضيأكانهتامدقامًائيشىرأ

ًاملحكلذناك،كانهبعشملحتامدقل،ةيجلثلاةفصاعلا

زكرميأكانهدعيمل،رثانتورسكدقبعشلاقوطنإ...اليمج

.553"تتامدقةسدقملاةرجشلانأامك،هل

DavidHumphreys-؟53 Miller،1985،236-234ص.

.349ص،WilliannBrandon،1985ـ660

Jackـ661 Utter،2001،394.

962-FrancisPaul Prucha،1995،729ص.

-RobertM. Utley،2002،257-256ص.

-RobertW/. Larson،1997،278رص.

963-DavidHumphreysMiller،1985،327ص.

-JohnG. Neihardt،1998،270رص.
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ةثالثاوكرتو،دونهلانم180براقيامةرزجملايفلتُق

نوجانلالمخو،”؟؟ةيجلثلاةفصاعلايفنيددممكلذدعبمايأ

ةثعبلارقميفمهؤاويإمتوربونصلالابجةلسلسةلاكوىلإ

يفوضرألاىلعمالسلا":اهربنمقوفبتكثيحةيتناتستوربلا

/يناثلانوناك/ريانينملوألايفو،(!)؟؟؟"ةرسملاسانلا

اوراويلاةميرجلاحرسمىلإنفدلالامعلسرأ1891يفناج

ىلعالإمقتملاهتيندمنأدكؤتيتلاواهديعمويمهتمأةئيطخ

نمناكولىتحلجرلابلقبيذيًائيشناك"،رشبلامجامج

نممهماسجأتعطقدقوراغصلالافطألاكئلوأىرينأ،رجحلا

.؟؟؟؟؟؟"روبقلايفنوفذقُي،صاصرلا

ةيعامجةربقميفاياحضلانفد

.225ص،BenjaminCapps،1982-؟؟“

.326ص،1982،نواربيد-؟55

555-BenjaminCapps،1982،225ص.
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تاجاتنتسا

ةيناسنإلاريطاسأومالسلاماهوأوماعلايأرلاةبوذكأ

هابتنالوحت،(1865)ةيكيرمألاةيلهألابرحلاءاهتناعم

سيسأتوحنقيقرلاريرحتاونبتنيذلانيرشبملاونيحلصملا

ماظنلاىواعدك)زييمتلاوملظلانمولخيديدجيكيرمأماظن

ضرفيوبرغلااهضوخيىربكبرحلكدعبديدجلايملاعلا

1990ةنسىواعدلاهذهرخآناكواهدعبملاعلاىلعهتنميه

،(ةيناسنإلامسابهحبذوقارعلاريمدتاهنعضخمتيتلاو

تلمحامدعبةيناسنإلالويملاباحصألماعلايأرلاباجتساو

مدصامدعبو،قاطيالًائبعةيموكحلاةنيزخلابورحلا

ةرزجمتبقعأيتلاةيدنهلاماقتنالاتايلمعنمنويكيرمألا

قرطوتانطوتسملاتددهتنيح(1864)"لمرلاريهن"

بصنااذهلو،؟؟7برغلايفتالاصتالاطوطخوتالصاوملا

جيسنيفنييلصألاناكسلاباعيتساىلعديدجلامامتهالا

جمدوههيلإنوعلطتييذلالاثملاناكو،يكيرمألاعمتجملا

نيديجنييكيرمأاهلهألعجوةدحتملاتايالولايفموختلاةقطنم

ميلعتلاميدقتبكلذوبرلابحوةرباثملاودكلاولمعلابنيزيمتم

ءالؤهمضنيسو،مهريضحتودونهلانيدمتلاةيحيسملاو

برغلاتاموكحوةيديدحلاككسلاتاكرشىلإنويناسنإلا

هاجتةلودلاةسايسىلإةمألاهابتناتفللشيجلاوطسوألا

.DavidA-؟557 Nichols،2000،208ص.
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طاسبلابحسلًايلامشًاجمانربقيقرلاريرحتناكامكو،برغلا

نيقباسلاقيقرللنكيملوةيبونجلاةبخنلاذوفنوةوقتحتنم

ًامئاقيرصنعلازييمتلالظيسورامعإلاةداعإيفريبكناكم

"ريرحت"جمانربنوكيس،كلذدعبيمسرلكشبنرقةدمل

رامعتسالاوةرطيسلاوةنميهلاديهمتلضيبأًاجمانربكلذكدونهلا

نأةجردىلإةقرافألالالغتسانمًاحوضورثكألكشبنكلو

،ديبعلاىلعنلوكنلاهغبسأيتلاةيرحلاةوشنبرعشينليدنهلا

ىلعءاضقلاويدنهلابلسىلإ"ريرحتلا"جمانربيدؤيسو

،هلحمرخآليدبلالحإنودهعمتجمريمدتوهقزررداصم

.اذهانمويىلإًادئاسعضولااذهلازامو

نم1861ةنستسسأتيتلااتوكادةعطاقممكاحناك

نأللبةيريخلاوةيناسنإلاهلويمببسبسيل"مالسلا"راصنأ

ومنونينطوتسملابذجلءاوجألائيهييذلاوهمالسلا

(ولسوأقافتاعيقوتدعبنيطسلفيفلصحامكًامامت)ناطيتسالا

دونهلاتاصصخمريفوتلنيدقاعتملابذجىلإةفاضإلاب

تقولاسفنيفةعطاقملاديوزتومهنععوجلاءردل،مهنؤمو

يفمهاستنأاهنمعقوتيناكوحابرأردصميهف،ينغدرومب

كشعضوماهتبوصختلازامةقطنمليداصتقالاراهدزالا

وهو"ىربكلااكيرمأءارحص"نمًاءزجاهنوكبداقتعالاعويشل

ايازمنعاذه،ىمظعلالوهسلاىلعقلطيناكيذلامسالا

يتلااهتاقفنعافترالبرحلاتايبلساهيلإفاضييتلامالسلا

ظافتحاللةلودلاةنيزخاهفلكتتًايرهشرالودينويلمىلإلصت

مكاحتاباسحبينعياموهو،لوهسلالامشيفلاعفشيجب

،رالودفلأ150ىلإلصتدحاولايدنهلالتقةقفننأاتوكاد

معديفةيعفنلاعفاودلاعمةيناسنإلالويملاتقفتاانهنمو
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خيراتيفيملسلا"سنزبلا"ىؤرترركت)مالسلاةيلمع

ينويهصلايداصتقالاددمتلاراصنأديىلعةينيطسلفلاةيضقلا

.(ضرألاىلعةنميهلانمألدب

هذهلبقتالوةفلتخمتناكشيجلايفرطتمرظنةهجونكلو

عمقافتالانأدقتعتو،ةيملسلاةسايسلااهحرتقتيتلاتامواسملا

لامعأباكتراىلعمهتدعاسمومهيلإلاملاعفدةباثمبوهدونهلا

نيذلانينطوتسملادضيأ،"لافطألاوءاسنلا"دضفنعلا

اهعفرييتلاةجحلاسفنيهو)ةيدنهلايضارألانومحتقي

دوجونعاهعافدنوروصيوةمواقملادضمويلاةنياهصلا

نأةيرهوجةقيقحنولمهيولافطأوءاسنىلعءادتعاهنأباهبعش

نيرخألاضرأنوبصتغيمهلاجرو"لافطألاوءاسنلا"ءالؤه

درجماوسيلومهباسحىلعمهدوجونونبيومهتايحنورمديو

ةمواقملاركفتاليتلاةديعبلاةيلصألامهنطاوميفلافطأوءاسن

.(اهيفمهتقحالمبلاحلاةعيبطب

ةرازوو،"ةيملسلا"رظنلاةهجولثمتةيلخادلاةرازوتناك

رظنلااتهجوتعراصتدقو،ةددشتملارظنلاةهجولثمتبرحلا

فرطلكلواحوةلودللةيدنهلاةسايسلاىلعةنميهلاىلع

فالخللًاساكعناكلذناكو،رخألاططخطابحإوهططخضرف

ةلكشمللةمئالملاةسايسلاىلعيكيرمألاماعلايأرلالخاد

،ةيكيرمألاةراقلالخادناطيتسالامدقتتضرتعايتلاةيدنهلا

عمسيامدنعدونهلاعمددشتلانيبًاددرتمماعلايأرلالظيسو

اذهو،ةيدنهلانوئشلاةرادإلخادداسفلاوأيكيرمألاشيجلا

ةجلاعميفرظنلايتهجونزوىلعريثأتلاىلإيدؤيسبذبذتلا

يأرلاليميامدنعبرحلاةرازوةركفىوقتسذإةلأسملاهذه
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هاجتاسكعنيامدنعةيلخادلاةرازوةركفىوقتوددشتللماعلا

ماعلايأرلابسكىلعةنهارملالعجياموهو)؟؟؟ماعلايأرلا

ةيثبعةنهارمةسيئرلالاضنلاةليسوهتفصبةيبرغلالودلايف

يف"هقوقح"وودعلاهجوتبملستيتلاةيداعملالودلايفاميسال

ناودعوأةرزجمرثإفطاعتلاتاروفنملعجيامماندالب

ماعلايأرلااذهبلقنيسامناعرسهنألةيدجمريغهبموقي

اهفصومتيوءادتعالااذهةمواقملاةكرحةيأبموقنامدنعاندض

يفءاقبلاوهفطعلاراردتسالبولطملانألباهرإلاوفنعلاب

هذهدجنسو،يدتعملاعدرىلإيدؤيالاموهوةيمولظملاعقوم

.(ةيدنهلاةمواقملاخيراتيفةحضاوسوردلا

ملمئامحلاوروقصلانيبفالخلانأىلعانهديكأتلابجيو

اذهىلإلوصولاةليسوىلعلب،يئاهنلافدهلاىلعنكي

ةراضحلايفنيعلاضلانيركفملاضعبركذامكو،فدهلا

نإلب،لقعلاةراضحيففادهألاديدحتبلقعلاموقيال،ةيبرغلا

رصقأديدحتوهانهلقعلاةفيظوو،كلذبموقتيتلايهةبغرلا

يفنويكيرمألاقفتادقو،؟"ةبغرلاهذهىلإلوصوللقرطلا

رشنيهةصاخةلاسربمهفلكبرلانأىلعرشععساتلانرقلا

ىلعكلذو،اهلكةراقلايفةيتناتستوربلاةيحيسملاةراضحلا

ةركفوةيناطيربلاةيرامعتسالاضيبألالجرلاءبعةركفرارغ

اهلكو،تقولاسفنيفةيسنرفلاةيرامعتسالاةيراضحلاةلاسرلا

قوفتبنمؤتيتلا"ةيعامتجالاةينيورادلا"ةفسلفىلإدنتستراكفأ

ىندألاملاعلاقارعأىلعةنميهلايفهردقويزاقوقلاقرعلا

968-EdwardLazarus،1999،32-30ص.

.290ص،2015،ناوصنابعشدمحم-؟553
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نويكيرمألاقفتاامك،"7"نامزلاكلذيفبرغلاتحاتجايتلاو

هنأو،يناطيتسالامهعسوتمامأةلكشمفلؤييدنهلانأىلع

ةقيرطىلعمهفالخناكو،ةلكشملايفتختليفتخينأهيلع

جيسنلالخادباعيتسالابمأ،ةدابإلاولتقلابكلذمتيله،هئافتخا

"نيرضحتم"و"نيندمتم"دونهلاحبصيليكيرمألايعامتجالا

ةعيبطلاعاضخإلقرعتيتلاةيراضحلامهتيصخشكلذبيفتختو

اذهانركذي)؟7أ؟ضيبألالجرلاجذومنلًاقفوضرألاو

نايكلالخادفالخلابروقصلاومئامحلانيب"فالخلا"

قحراكنإىلعناقفتينيذللانيفرطلاسفننيبينويهصلا

يفواهيفيدوهيلادوجولاةلاصأو،مهضرأيفنيينيطسلفلا

تيبثتللضفألاةليسولاىلعنافلتخيامهنكلوسدقلااهتمصاع

مأةينيطسلفلاةفاثكلاتاذيضارألامضبوهلهدوجولااذه

ناكو،(ةيدوهيلاةلودلايفيدوهيلايقرعلاءاقنلابظافتحالاب

دييأتلًانايحأمهدوقيةوقلابولويدنهلانيدمتلمئامحلاسامح

مهسفنأنويركسعلامجحيناكامىتحهدضةفينعلاتاسايسلا

.يتأيسامكاهنع

ءانثتساةيكيرمألاةيلهألابرحلاتبقعأيتلاةرتفلانكتمل

ىلعءاضقلامتنأذنمف،يكيرمألاماعلايأرلابذبذتيف

ضيبألاناطيتسالانأمطاوةراقلاقرشيفيدنهلادوجولا

ةكرعملايفرشابملاكامهنالارعاشمنمًارححبصأ،كانه

بنذلابفئازلاساسحإلالبفطاعتلابروعشلافرتهيدلراصو

.269ص،2008،نيروألكيام-579

.RobertM-؟7 Utley،1994،42ص.

-TonyBoddington،1977،126ص.

-JeffreyOstler،2010،52-51ص.
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يدنهلعفيأدنعقباسلاكةيئادعلارعاشملاةدوعناكمإعم

حضتادقفكلذمغرو،يكيرمألاناودعلاىلعراصتناوأمواقم

يدنهلارطخلادعيملثيحةدحتملاتايالولاقرشنيبماسقنالا

روهظأدبو،ةيراجةكرعملاتلازامثيحبرغلانيبوالثام

تقحسيتلاةيكيرمألاةروثلادعبامذنم"فطاعتلا"تامالع

رقتسااملو،باتكلانملوألاءزجلايفهركذقبسامكدونهلا

"مهفت"تايادبترهظلامشلاتايالويفةيكيرمألاةمألابلص

نممهليحرتةسايسقيبطتءانثأمهعم"فطاعتلا"ودونهلاةنحم

ظحاليو،رشععساتلانرقلاتاينيثالثيفبرغلاىلإبونجلا

.لامشلايفسيلوبونجلايفتزكرتريجهتلاةسايسنأانه

نيذلا"وسلا"دونهدض(1854)ناتارجةكرعمتعقواملو

مهدضماعلايأرلاحبصأ،مهودابأومهيلعنيدتعملااودص

،"7مهيلعقوفتلاتابثإومهتبقاعمبجينيشحوتمكمهيلإرظنيو

دونهدض(1855)"دامرلايداو"ةرزجمىلإىدأاموهو

ترشتنا(1862)نييقرشلا"وسلا"ةروثتعلدنااملو،نيملاسم

لكلتقبرماوألاتردصوميشهلايفرانلاكدونهلاةيهارك

ةمخضلازئاوجلاتدصروهرمعنمرشعةيناثلاغلبيدنه

"لمرلاريهن"ةرزجمتعقواملف،؟7؟سوءرلاتاورفبنايتإلل

لحاسلايفماعلايأرلافطاعت"ناياشلا"دونهدض(1864)

تناكفعارصلايفكمهنملابرغلايفامأ،دونهلاعميقرشلا

اموهو،”7“ةرزجملاىلعءانثلاعاشوةجئارةدابإلابةبلاطملا

ةحلصمدوجومدعوهفطاعتلايفمساحلالماعلانأدكؤي

.44ص،JeffreyOstler،2010-؟74

.29ص،EdwardLazarus،1999-؟73

.29ص،عجرملاسفن-؟79
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،يكيرمألاعمتجملالخاديركفلامدقتلاسيلوفنعلايفةرشابم

تاوفدعبقافنلااذهنييقرشلاىلعنييبرغلاضعبباعاذهلو

اولاقو،يقرشلالحاسلايفيدنهلادوجولانمصلختلاوناوألا

يفهنمأوسأثدحنأقبس"لمرلاريهن"يفثدحامنإ

،"7"مويلاةفيزملاعومدلانوفرذينمدادجأيديأىلعقرشلا

عافد"وأ"يراضحبجاو"نيبةرزجملانعءارألاتعزوتو

ةدحتملاتايالولانماهعمسنانلزامةمغن)"سفنلانع

ىلإةفاضإلاب(مويلاىلإناودعلاتايلمععيمجيفةينويهصلاو

خيراتيفلامعألاعشبأنمةدحاو"اهنأبةرزجملافصو

ةرازووأةموكحلانمضيوفتلاىلعلصحتمل"وأ"اكيرمأ

ملةنس400ةدمليشحولاخيراتلالكلهو)؟7؟"برحلا

مويلابرغلافوقوهبشيمالك؟كلذكضيوفتلاىلعلصحي

مغرو،(دادحةنسلأبهقلسبيفتكيواكيرمأناودعىلعًاجرفتم

نإف،اهلاوهأبةيلهألابرحلانعهابتنالاتفرحةرزجملانأ

مث،"7مظنملمعيأجتنتملوتبخنأتثبلامةهينهلناككلذ

اتيشاوةرزجمتعقواملو،ءارألاددعتنيبقوقحلاتعاض

ثبلامماعلايأرلانكلواهيلعفالخلاولدجلاراث(1868)

حبصأو،"7"ديجم"راصتنااهنأىلعقداصوكلذلكيسننأ

نيبةرهشرثكألادونهلابراحمرتساكلارنجلااهبكترم

سبالمىدتراويمسرلاةيلهألابرحلايزحرطف،نييكيرمألا

يتلا(1866)نامرتفةكرعمتعقواملو،؟73ةيدلجلاموختلا

.WilliamW-؟75 Savage،1977،90ص.

.DavidA-؟75 Nichols،2000،174-172ص.

.RobertM-؟77 Utley،2002،102و96ص...

.Edgarl-؟78 Stewart،1987،165ص.

.JohnDـ979 McDernnott،1998،150ص.
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مع،مهضرأىلعيدتعملايكيرمألاشيجلادونهلااهيفمزه

ىمحتدعاصتو،”؟"رأثلابةبلاطملاويكيرمألابضغلا

ةداقكاردإمغرةدابإلابةيبرغلاموختلاىلعوةيركسعلاةبلاطملا

دئاقدارأكلذعمو،بعاتملاببسمهنينطوتسملانأشيجلا

يفنييبونجلادضناكامكدونهلادًضايساقنوكينأشيجلا

يفةيناسنإلاتاهجوتلاباحصأنأمغركلذو،ةيلهألابرحلا

ماعلايأرلانكلو،991"ةقفشلا"و"ةفأرلاب"نوبلاطياوناكقرشلا

دنعو،؟؟تقولاكلذيفةلماشةيدنهًابرحلضفيملًامومع

هذهلكنأملعن،ةيئاهنلاةيملسلاةيلمعلاتاجرخمىلإرظنلا

ناكسلابلحاميفيباجيإرثأاهلنكيملةيناسنإلاةعمعملا

مجليفتالسوتلاوظعاوملامقعىلإريشياموهو،نييلصألا

.عامطألا

رارقإذنم"وسلا"ةليبقىلع"ةيملسلا"ناجللاتعباتت

نامرتفةكرعمثادحأبًارورمنامزوبقيرطحتفبسرجنوكلا

دونهلاعانقإاهتامهمنمفدهلاناكو،تابرعلاةكرعمو

تحجنىتحيكيرمألارضحتلالوبقو"مالسلا"ىلإنوكرلاب

.(1868)يمارالنصحةدهاعمدقعيًفاريخأ

نرقلاتاينيتسةياهنيفةدئاسلايه"ةيملسلا"لويملاتلظو

يأرلاامعديداصتقاويسايسنيببسلكلذورشععساتلا

ةيضرأهحنموهارشنوةيلهألابرحلاعمتبنيذلايناسنإلا

ىلعةنميهلايفكامهنالاوهفيسايسلاامأ:اهيلعفوقولل

.RobertW-؟89 Larson،1997،102ص.

-HowardR. Lamar،1977،1117رص.

-HowardR. Lamar،1998،1053رص.

.40-39ص،EdwardLazarus،1999-؟ة4

.RobertWـ682 Larson،1997،109ص.
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امأو،هرامعإةداعإوةيلهألابرحلايفموزهملابونجلا

ىلعةيديدحلاككسلاءانبيفكامهنالاليضفتوهفيداصتقالا

قرتختيتلاتالصاوملاقرطنوسرحيدونجىلعقافنإلا

شيجلاتاصصخمسرجنوكلاصلقدقو،”دونهلايضارأ

نمىدجأوصخرأمالسلاناكًامومعو،؟؟؟حضاولكشب

،"مئادمالس"دقعنكميبرحلانمنيمويةقفنبف،برحلا

نمصخرأةمألاةفاقثلتقو،هلتقنمصخرأيدنهلاماعطإو

،"ندمتلا"نيبًاريخميدنهلاناكةياهنلايفو،"اهئانبألتق

نوكينأبهلحمسينلو،ءانفلاوأ،ةبولطملاةقيضلاسيياقملاب

راصنأدقتعميفىتح،”؟"ةراضحلا"ددمتهجويفًاقئاع

اهعبتيسيتلا"مالسلاةسايسلا"ىؤرلاهذهتدهمدقو،"مالسلا"

.(1877-1869)تنارغسيسيلويسيئرلا

نليدنهلانيدمتنأبنونمؤيددشتملايأرلاباحصأناك

ءاضقلابكلذىلعهرابجإبجيهنأوًايملسالوًايعوطنوكي

روثوهوهتايحةقيرطهيلعموقتيذلايداملاساسألاىلع

ًاضيأةيسايسلاةسسؤملاونويركسعلافقواذهلو،؟؟7نوسيبلا

اذهلةلماشةدابإىلإتلوحتيتلاةعساولاديصلاةيلمعفلخ

فدهناكو،محللاءازجأضعبوءارفلاوةضايرللًابلطعونلا

رشنلديهمتلاوهنيدايصلامعدنمنييركسعلاونييسايسلا

.58"ةيجمهلا"و"ةيربربلا"ضاقنأىلع"ةراضحلا"

.115-114ص،عجرملاسفن-؟ف3

.59-58ص،JeffreyOstler،2010-؟ة4

.43ص،EdwardLazarus،1999-؟85

.51و45ص،عجرملاسفن-؟؟؟

.53-52و42ص،عجرملاسفن-؟97

688-TonyBoddington،1977،134ص.

4.35



يدنهلانأنودقتعياوناكفةيملسلاتاهجوتلاباحصأامأ

ثدحاممعرسأبندمتلاورضحتلاىلإلوحتيسمهتقفشعضوم

عملماعتلايفةفينعلاهبيلاسأوشيجلانومولياوناكو،العف

املىودجنودبورحلاببساموهاذهنأمهيأريفودونهلا

فدهلاسفنقيقحتلدئاوفنمةيملسلاةسايسلاهققحتستناك

نكلوضرألاىلعلوصحلاوهو،هيلإنويركسعلاىعسييذلا

سيلوةيدرفلاةكلملاةايحىلإمهعفدودونهلا"نيدمت"دعب

يفقحىلعًامئاددونهلانأنودقتعياوناكو،مهتدابإومهرهقب

نومسرياوناكمهنكلو،ًامئادنيئطخملاموختلالهأعممهعارص

هيلإبلطيامىلععيقوتللعراسيسمهبًاصاخًايدنهمهناهذأيف

مهلاببرطخينأنود،؟"ةقيقرةيسامولبدقرطبكلذناكول

مهتراضحديريال،هعمتجمنمًاريبكًامسقوأ،يدنهلانأ

يفدحأهعزانينأنودهتايحةقيرطيفرمتسينألضفيو

دسحهنأبدونهلافقومضيبلانويمسرلارسفدقو)هقزر

نويكيرمألانويمسرلارسفامكًامامتضيبألالجرلاةراضحل

تناكاذهلو،”؟"(ريسفتلاسفنباننمزيفمهناودعدضةمواقملا

،؟؟أةيدنهلاةمواقملاعقاومههجاواملةفينعنييناسنإلاةمدص

بهذلافاشتكانمءادتبادونهلابتلحيتلاثراوكلانمزيفو

ةوقلامادختساةسايسةيناسنإلاترياس(1874)مهيضارأيف

.GeorgeE-؟83 Hyde،1975،138-136ص.

-Edgarl. Stewart،1987،46ص.

.60ص،JeffreyOstler،2010-؟39

-EdwardLazarus،1999،52-51ص.

-HowardR. Lamar،1977،1117رص.

-RobertM. Utley،2002،169ص.

.88ص،JeffreyOstler،2010-؟34
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اميسالاهتاضارتعاتاكسإنمدئاسلاماعلايأرلانكمتومهدض

درجمبلحتنلةيدنهلاةلأسملانأباهلاجرةعانقلظيف

ناكرشععساتلانرقلاتاينينامثةياهنيفو،؟؟؟فطللا

نمدونهلابيصيامبلهجلاميعنيفنوقرغينويناسنإلا

ةأطودشأنويناسنإلاحبصأفقلطملاسأيلاىلإمهتداقثراوك

باقعبنوبلاطياوناكو،انيأرنأقبسامكنييركسعلانم

نويركسعلاناكيذلاتقولايفباقعلادشأحاورألايصقار

ملمهنأودبيامك،%33ةحيرجلاةبكرلاةرزجمدعبةفأررثكأ

ذنمضيبألالجرلااهاعدايتلانيدمتلابراجتاورضحتسي

نأاميساللشفلابتهتنايتلاوةراقلاضرأىلعهدوجوةيادب

نوقوسيمهنأضيبلاىعداامدنعحضوأتناكقبساميفةبذكلا

اهؤازجناكفةعارزلامهتملعةيدنهممألاةعارزلاوةراضحلا

ءاقبنعكلذدعبعافدلاامأ،(!)ةعارزلااهميلعتةجحبريمدتلا

"نمزلاكلذيفًادراونكيملفنوديريامكلوهسلايفدونهلا

اماذهلوةيرحلاوةيددعتلايعدييذلااذهاننمزيفىتحالو

.هنطويًفابيرغيدنهلالاز

دقتفتملنييلصألاناكسلاةيضقنأثيدحلاةصالخو

فطاعتلااذهنكلو،يكيرمألاماعلايأرلابناجنمفطاعتلا

نودهمدليسيهيلعًاينجموًافيعضيدنهلانوكبًاطورشمناك

هقوقحنععفادوهسفنلرصتنااذإف،ةمواقملانمنكمتينأ

ءاضقلاببلاطوهدضماعلايأرلااذهسفنبلقتنارصتناو

يأفطاعتلارعاشمهلزجنتاليذلاتقولايفاذه،هيلع

.GeorgeE-؟" Hyde،1975،250ص.

.GeorgeE-؟33 Hyde،1993،318و314ص.

FrancisPaulـ994 Prucha،1995،491ص.
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كرتوماعلايأرلاىلعدامتعالاراتخاولهقوقحليقيقحراصتنا

.هسفنبلاتقلا

اهدحويهنييلصألاناكسلاعمتاقالعلاةيضقتناكدقل

ةسايسلاولبيكيرمألاماعلايأرلاتاهاجتاتنوكيتلا

ثداوحلاتناكو،(1864)"لمرلاريهن"ةرزجمذنمةيموكحلا

يأنمماعلايأرلانيوكتيفًارثأرثكألاىمظعلالوهسلايف

رثكألايهةيدنهلاةلأسملاتراصو،برغلايفرخآناكم

."ألةمدقتمةلحرميفسانلامامتهالًابذج

ىنبتتدونهلاعمنيفطاعتمنييقرشنيبنويكيرمألامسقنا

ةرازومهدنستةدابإلابنيبلاطمنييبرغو،مهيأرةيلخادلاةرازو

هادبأيذلا"فطاعتلا"ىنعمنعثيدحلاقبسدقو،برحلا

ريهن"يفةرزجملابمامتهالانأمهملا،كاذنآنويكيرمألا

سفنىلعبرحلاتحبصأو،"7ريصقنمزدعبابخ"لمرلا

دقدونهلاناكةكرعمةجيتنًايبعشًابلطم"ناياشلا"ةليبق

1868ماعفيصيفيكيرمألاشيجلاىلعاهيفاورصتنا

ًاراعشةدحتملاتايالولاينطاومةيامحلجألةدابإلاتحبصأو

(1869)تنارغسيسيلويلارنجلاهبجومبزافًايباختنا

ةجيتنىرخأةرمماعلايأرلابلقنامث،”؟ةسائرلابصنمب

امدعب(1868يناثلانيرشت/ربمفون)اتيشاوةرزجمتاعبت

هنكلو"ايبعشالطبحبصأيذلارتساكلارنجلااهبكترملفته

695-RobertM. Utley،2002،172ص.

.GeorgeE-؟35 Hyde،1993،158ص.

.RobertM-؟37 Utley،2002،103-101ص.

.125-122ص،عجرملاسفن-؟"*

.130ص،عجرملاسفن-؟اذا"

-Edgarl. Stewart،1987،165ص.
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هجوتىلإىدأامم7"يناسنإلاهاجتالاباحصأبضغدصح

قيبطتىلإةيدابإلاتاراعشلابحاصتنارغسيئرلاسفنةرادإ

دضةرزجميفشيجلامارجإاهمعديتلا"مالسلاةسايس"

ءادوسلامدقلاةليبقعورفىدحإPieganناجيبلاةريشع

Blackfootوهو،1870يفناج/يناثلانوناك/رياني23يف

نوئشلانعنييركسعلايديأفكبةبلاطملاىلإىدأام

دعبدونهللًايداعمماعلايأرلاناكاتوكاديفو،7"ةيدنهلا

يمارالةدهاعميفمالسلاببلاطمث(1866)نامرتفةكرعم

امدنعدونهلادضةديدجةرمماعلايأرلالوحتمث(1868)

نوبلاطينويكيرمألاراصوءادوسلالالتلايفبهذلافشتكا

لارنجلافتحىلإكلذىدأو7"دونهلانماهيلعءاليتسالاب

امك7"ةأضيأدونهلادضماعلايأرلاحبصأف(1876)رتساك

يأرلاتفتلامث،ةيناثةدابإلاتاوصأتعفتراانهو،هركذقبس

ناكسلاحلاصلهمامتهاتدشةزراباياضقثالثىلإماعلا

ةايحنم"ةمورخملافونألا"ةليبقبورهيهو،نييلصألا

مهتدوعوةيمحملانم"ناياشلا"ةليبقجورخو(1877)ةيمحملا

تبلاطيتلااكنوبلاةليبقةمكاحمو(1878)مهنطومىلإ

هنعرفسأامنأاندجودقو،794(1879)اهنطوىلإةدوعلاب

،اهحرشيفرمامكًادجاليزهناكاياضقلاهذهليبعشلادييأتلا

نكمتتملوديدشلاعمقل"ةمورخملافونألا"ةليبقتضرعتدقف

799-RobertM. Utley،2002،130ص.

794-JohnD. McDermott،1998،122ص.

792-GeorgeE. Hyde،1975،250ص.

.281ص،عجرملاسفن-7"3

-RobertW/. Larson،1997،218رص.

794-RobertM. Utley،2002،209-208ص.
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ةليبقامأ،ةريبكلاتايحضتلامغراهلمشملوةدوعلانم

هنعجتنيذلاديدشلاباذعلاوةقحالمللتضرعتدقف"ناياشلا"

تلصحدقفاكنوبلاةليبقامأ،اهقوقحلكبلسدعباهلامآىصقأ

مهتدوعةلحريفاهئانبأنمريثكتومدعبيئاضقمكحىلع

يدنهلاربجتنأةلودللقحيالهنأبمكحلايضقيو،مهنطومىلإ

ممعيملمكحلااذهنكلو،هتدارإلًافالخةيمحميفشيعلاىلع

ناكسلاعيمجىلعكاذنآهميمعتنعالضفاهسفنةليبقلاىلع

حيطتدقةقباسوتايمحملاماظنىلعًارطخناكهنألنييلصألا

دونهلايضارأتمسقامدنعو،دونهلاهاجتةيموكحلاةسايسلاب

ماعلايأرلالءاستيمل(1887)زودنوناقبجومب(1889)

تاوصألامغررمألااذهاهبمتيتلاةهوبشملالئاسولانع

ماعلايأرلاىفتكاو،ةوشرلاوةعيدخلاوهاركإلاتركنتسايتلا

ةيدنهلاةيكيرمألاةحلصملافلخاوعسنمءارطإب

مامتهالاىلعمئاقلايطارقميدلاعمتجملايفف،7؟؟(!)ةكرتشملا

دعبو،نييسايسلامهتالدونهلالكاشمتناك،نيبخانلاحلاصمب

نييسايسلامظعمناكةيمادلاةيدنهلابورحلانمنرقعبر

قيرطىلعرئاسيدنهلانأنودقتعيمهفلخنمماعلايأرلاو

يأ)"ةراضحلا"ددمتمامأةبقعدعيملهنأو،ضيبألالجرلا

الضفيكيرمألاسيئرلانكيملو،(مهملاوهاذهوناطيتسالا

ةئبوألابىلتبملاعئاجلايدنهلاةاسأمكردييداعلانطاوملانع

،7"ةيزمرقلاىمحلاوازنولفنالاويردجلاكةكلهملاضارمألاو

يسن(1890)ةحيرجلاةبكرلاةرزجمنمرهشأةثالثدعبو

795-GeorgeE. Hyde،1993،228ص.

795-DavidHumphreys Miller،1985،20-19ص.

440



يئاهنلاريصملانإو،7"7اهريغبلغشناواهرمأماعلايأرلا

نأشبمامتهالاىلعمئاقعمتجميفنييلصألاناكسلابلحيذلا

يأرلادييأتىلعةنهارملامقعنيبيةبخانلاةيريهامجلاةدعاقلا

ىلوألاةجردلايفهحلاصمبينعموهيذلايداعملاماعلا

.نيرخألااياضقهدييأتيفبلقتموتقؤمو

ينويهصلاماعلايأرلايفهاندهشيذلاهسفنوهبلقتلااذهو

رزاجمىلعًاجتحمجرخمثنيطسلفضرأبصتغايذلا

خيراتيفةرهاظمربكأب1982ةنستوريبيفاليتاشواربص

يذلاوههسفنماعلايأرلااذهناكمثنامزلاكلذىتحنايكلا

ىلإنوراشلييرأمثريماشقحسإةرزجملايمرجمعفر

ًامدرطقتباينأبامهروصعفرامدعبءارزولاةسائربصنم

راصنأهيلعنهارييذلاماعلايأرلااذهو،ةرزجملاكلتدعب

ضرتعايتلامئارجلانمنكمتيمليذلاهسفنوهيملسلالحلا

دضةينويهصلارزاجملافقوتتملف1982ةنساهيلعةفاثكب

املكًانيميهجتيماعلايأرلااذهلازاموبرعلاونيينيطسلفلا

ققحوأهقوقحنمًاقحدرتسيلنيطسلفيفضرألابحاصماق

ةينويهصلابرحلاةلآعمًافيعضًانزاوتىتحوأًاراصتنا

نيوكتيفبغرييذلاينويهصلالوئسملالازامو،ةحساكلا

يركسعلاويسايسلاددشتلابكلذللسوتيهتيبعشعفروةعمس

نوقلعتملانهارياذامىلعيردأتسلو،نيملسملاوبرعلادض

ًاعامجإهمذارشالإهلكملاعلاعمتجادقف،ماعلايأرلاءاوهأب

نكلو،2003ةنسقارعلاىلعناودعلانشدضقوبسمريغ

ناودعلاعقووعفنتملتاجنشتلاوتاحيصلاوتارهاظملالك

797-GeorgeE. Hyde،1993،319ص.
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عفتنااذامف،مهتويبىلإنيرهاظتملاعيمجبهذوقارعلارمُدو

؟كلذلكدعبلمأناذامو؟كلذلكنمةيحضلا

ملاياحضلاعمفطاعتلانأماعلايأرلاةلأسمبئاجعنمو

اياونلاوةقفشلاوةمحرلايوذنمةعومجمىلعًارصتقمنكي

ىتحفطاعتلااذهاندجولب،راسيلالهأونييناسنإلاوةبيطلا

ناكسلاعمقولتقوبرحيفةكمهنملاةيركسعلاةقبطلاىدل

هنوكيفماعلايأرلافطاعتهبشيفطاعتوهو،نييلصألا

ناكودونهلاكالمأىلعءاليتساللةماعلاةلمحلاراطإنمض

اوناكنييركسعلانألمهبتلحيتلاملاظملاةقيقحةفرعمبزيمتي

مهفقاومنمومهنمىجريناكاملكنكلواهلنيرشابملامه

فورظنيسحتب،ققحتيملًاريثكيذلا،لمألاوهةفطاعتملا

.قلطملاضيبلامكحلمهعوضخودونهلامالستسا

دونهلاىلعةقفشلااورهظأنيذلانييركسعلاءالؤهنمو

رثكأهنأبفصؤيذلا(1925-1839)زليامنوسلنلارنجلا

مهرثكأامبروهنمزيفًاحومطيكيرمألاشيجلاطابض

يفىمظعلالوهسلابونجيفدونهلالتاقيذلاوهو،7"؟ةءافك

"وسلا"برحيفو(1875-1874)رمحألارهنلابرح

ةمورخملافونألاةليبقدراطو(1877-1876)ىربكلا

برحلايفكراشامك(1877)ةيمحميفةايحلاىلعاهرابجإل

ةصقرةكرحعمقلشيجلاداقو(1886)يشتابألاةليبقدض

اذهعمو،793(1891-1890)"وسلا"يضارأيفحاورألا

يفهاياحضعمهفطاعتيدبيهاندجوعمقلايفليوطلالجسلا

نمهريغلثمهفيسوهبلقنيبهتريحىلعلدتةبسانمنمرثكأ

JohnDـ708 . McDermott،1998،111-110ص.

799-RobertM. Utley،2002،186ص.
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"ةمورخملافونألا"ةليبقةدوعلهدييأتكلذنمو،نييركسعلا

هنأىتح،يلصألااهنطومىلإ،(1877)اهدراطيناكيتلا

لبقتملنكلو،مالستسالاتلبقاذهلوكلذبًادعواهللذب

اذهىلعهضارتعامغر7أ"زليامدعوذيفنتبةمكاحلاةسسؤملا

اهنطومىلإ"ناياشلا"ةليبقةدوعبكلذدعببلاطمث،7أأثكنلا

بونجلايفةيدنهلاةعطاقملانماهبورهدعبيلصألا

دعبوةمجةيدنهتايحضتدعبالعفققحتاموهو،7أ(1879)

ةليبقطخسلًامهفتمناكمث،ةليبقلايضارأنمريثكبلس

اهبترميتلاةئيسلافورظلاببسب1890ةنسيف"وسلا"

(1889لوأنوناك/ربمسيد)هبتكلاقميفاهنعوهربعو

اهعبتتيتلاهاركإلاةسايسبةيدنهلاةمزألاروذجهيفصخشو

يفدونهلاىلعةعارزلاضرفديرتيتلاةيكيرمألاةموكحلا

هلوقبو،7أ؟ىربكفافجمساومةقطنملازاتجتيذلاتقولا

حبصأومهضرأىلعانيلوتسادقل":صاخثيدحيفيأ،هتجوزل

مهانحنمامدعبىعوجفصنمهاوحبصأدقو،اهنوكلميضيبلا

نميريغالوانأعيطتسأالو،طقفماعطلانممهتيافكفصن

مهنإنولوقيمهو،لبقتسملايفرخآءيشبمهدعننأنييمسرلا

مغرهنكلو،7أ؟"كلذيفقحىلعمهو،دوعولاثكننماولم

749-PaulaMitche| Marks،1998،200ص.

-FrancisPaul Prucha،1995،574رص.

7-AngieDebo،1983،264ص.

-RalphK.Andrist،2001،317-316ص.

72-JohnD. McDermott،1998،165ص.

73-GeorgeE. Hyde،1993،280ص.

744-PaulaMitche| Marks،1998،223ص.

-|Charles M.Robinson،1995،343رص.
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يتلاهاركإلاةسايسقبطو7أ"وسلا"دضناديملايفلمعاذه

ىلإتدأيتلاعمقلاةيلمعيفسيئرلادئاقلاناكواهدقنيناك

مدقلا"ملاسملاميعزلاراصنأدض"ةحيرجلاةبكرلا"ةرزجم

.ماعلكشبةحلسملاةيدنهلاةمواقملاءاهنإو،"ةريبكلا

زليامنوسلنلارنجلا

75-PaulaMitche| Marks،1998،223ص.
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مهفويسومهبولقنيباوراتحانيذلانييركسعلاكئلوأنمو

جروجلارنجلاتقولاسفنيفهعماوفطاعتويدنهلااوقحسف

تايالولاهتدهشدونهلللتاقممظعأهنأبفصويذلاكورك

،ةكرعملاضرأىلعدونهلالاتقيفهتسارشعمو،7أ"ةدحتملا

نمرثكأ(ةيكيرمألا)ةراضحلالبقتلنودعتسممهنأبفرتعا

،اهباوروصيتلاةماتقلاكلتباوسيلمهنأو،مهلبقتلاهدادعتسا

نملضفأنينطاوماونوكينأنكميمهتلماعمتنسحأاذإهنأو

هتايحأدب،7أ7ةفصلاهذهنولمحينيذلانينطاوملانمريثك

ملثيح(اينروفيلاك)يبرغلالحاسلاةقطنميفلمعلابةيركسعلا

ًايبلقًافطاعتاياحضلاعمفطاعتفدونهللضيبلاةلماعمهبجعت

سكونبلاةليبقتراثامدنعو،7أ؟تقولاسفنيفمهلتاقهنكلو

Bannocks(1878)اهلةدحتملاتايالولاةلماعمءوسىلع

فونألا"ةليبقعمقيفيكيرمألاشيجلاتمعدامدعب

نيذلامهسنجءانبأروبقاهدارفأشبنو(1877)"ةمورخملا

اوهوشنأمهؤازجناكف،مهئادعأثثجوبرحلادعاوقاومرتحا

نممكوركلارنجلاناك،نييكيرمألامهتداسلءاضرإمهثثج

ماعطردصمىلعضيبلايدعتنإلاقفةقدبمهتلاحاوفصو

مهلافطأومهءاسناهدارفأىريامدنعوبعاتملاببسوهةليبقلا

يعيبطلانمهنإفمهنععطقيمهماعطلريخألاردصملاو،ىعوج

ريصمف)مهلاتقلنحنلسرنكلذدعبو،برحللاوبهذينأ

.237ص،Debo،1983.ـ715

-RalphK.Andrist،2001،249ص.

-BenjaminCapps،1981،64ص.

.HowardRـ Lamar،1998،275لص.

.106ص،Mcdernnott،1998.ـ717

78-HowardR. Lamar،1998،275ص.
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،7أ؟"نوناقللكاهتنااذهو،(نيمواقملاريصمهسفنوهءالمعلا

ةموكحلاضقننعتجتن"ةيدنهلالكاشملا"نأىلإراشأامك

ةلاحفرعيالهنأىلإو،7"اهبءافولايفاهرخأتوأاهتادهعتل

كرتوأهضقنمثةموكحلاعممالسدقعبدونهلااهيفماقةدحاو

مهاواكشيفرظنلامتينأىلإو،هيجوببسنودمهتايمحم

.تعلدنادقمهتروثنوكتمهملاظمجالعو

يتلاةمكحملايفدونهلاءاقدصألضفأنمكلذكناكو

ىلإةدوعلابتبلاطيتلا(1879)"كنوبلا"ةليبقتمكاح

املو،7أةيدنهلاةعطاقملايفةايحلاىلعاهرابجإمدعواهنطوم

باكترانأبتكيشتابألاةليبقلاوحأعالطتسالةسائرلاهتلسرأ

تلوحيتلايهةيناسنإلاريغةيشحولاوةنايخلالامعأضيبلا

ةقادصلاةماقإةلواحمبتأدبدقتناكامدعبدينعودعىلإةليبقلا

اهيفتدسفأدونهلاةلاحلثمةلاحفرعيالهنأو،نييكيرمألاعم

ًاجذومنةيحضلاناككلذعموتايونعملاتطبحأوقالخألا

هتحنميذلاليلقلاهنوبلسينيذلاءارقحلابةنراقملبنلاوفرشلل

دعب(1886)مالستسالابةليبقلاعنقأامدعبو،7هايإةموكحلا

شيجلاةسائروةيكيرمألاةسائرلاتضقن،ةفينعةمواقم

نيملستسملالاسرإمتواهيلعدونهلاعمقفتايتلاهطورش

ىفنملاونجسلاىلإًاضيأنيملسملاوشيجلاعمنينواعتملاو

ملًاضيأءالمعلاونيملاسملاريصمنأيأ)7"اديرولفيًفاديعب

73-RalphK.Andrist،2001،320-319ص.

-AngieDebo،1983،265-263ص.

729-HowardR. Lamar،1998،275ص.

72-.Mcdermott،1998،106ص.

.380-378ص،WilliamBrandon،1985ـ722

.381ص،عجرملاسفن-73
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لارنجلاةلاقتساىلإىدأامم(نيمواقملاريصمنعفلتخي

تامظنممامأثيداحألاءاقلإبماقف،7أكلذىلًعافينعًاضارتعا

ةلمحنشامك،ةعساوتالسارموتاباتكبو،دونهلاقوقح

،7"يشتابألاكئلوأصوصخبزلياملارنجللةداضمةيمالعإ

هققحتملاممالسلابيدنهللققحينألواحيذلالارنجلااذه

مالستساطورشبيترتلواحيوهو0١٨٩ةنستامبرحلا

ةموكحلاةنايخلهاسأنمو7"يشتابألاةليبقلالضفأةشيعمو

امك،77اهيلعنيمئاقلادحأوهناكيتلاو"وسلا"دونهلااهتادهعت

عيزوتةسايسلوبقبدونهلاعانقإلةليسوهرمعرخآيفناك

نيحلصملاةيقبكهتعانقلمهرسأىلعيضارألانمةددحمعطق

رمعيملهنكلو،نييلصألاناكسلانيدمتقيرطوهاذهنأ

مهيضارأدونهلانمتعزنيتلاةسايسلاهذهلشفدهاشيل

يقيقحلانوعلاميدقتنوددجمريًغاتاتفمهلتكرتو"ةضئافلا"

.7أمامتضيبلاكةيدرفةيكلميوذنيعرازماوحبصيلمزاللا

هنإهلوقبكوركجروجلارنجلاعضونيخرؤملادحألمجيو

"نييناسنإلادونجلاب"اوفرُعنيذلانييركسعلاةئفنمناك

مدخدقوهف،مهنيبنمًازرابناككوركنإو،دونهلابمهمامتهال

دضديدشلالتاقملاةعمسقحتساونرقثلثةدملبرغلايف

-RobertM. Utley،2002،201ص.

74-RalphK.Andrist،2001،332ص.

745-HowardR. Lamar،1998،275ص.

745-AngieDebo،1983،281ص.

727-.Hyde،1993،280ص.

728-HowardR. Lamar،1998،275ص.
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ةليبقوماعلاسفنيف"ناياشلا"ةليبقديأو(1879)اكنوبلا

ليوحتويشتابألاةليبقةيهافرىلعلمعو،ًاضيأكونبلا

رخاوأيفو،(1886-1882)نييلامسأرنيعرازمىلإاهدارفأ

نييندملانيحلصملاعمًادجةبراقتمهرظنتاهجوتناكهتاونس

ءاقبلاىلعيدنهلاةردقبنمآو،مهبةقيثوةلصىلعحبصأنيذلا

ريظنيدنهلانأبنمؤمهنإلاقو،كلذلةصرفيطعأولمدقتلاو

اكيرمأيفاهباعيتسامتيتلاتايموقلامظعملةيركفلاةيحانلانم

ةيئاضقلاوةيسايسلاقوقحلاسفنحنُماذإكلذو،اهلكنكيملنإ

حرصهنأبفصُويفوتامدنعو،اهيلعنورخألالصحيتلا

ةلأضمغرو،7"دونهلاندمتلجألدهاجنملكليوق

بذكيملهنأبءارمحلاةميغلا"وسلا"ميعزهحدتماتازاجنإلا

شطعتىلعلديامم،7"لمألادونهلاتحنمهتاملكنأو،طق

لدياممرثكأفرشلاوةلادعلاوقدصلانملظلةيدنهلاةيحضلا

.ةحاسلاهذهيفكوركقوفتىلع

FrancisPaulـ729 Prucha،1995،546-545ص.

739-HowardR. Lamar،1998،276ص.
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لارنجلازجعمغرو،(1905)ةريخألاهتاونسيف"ءارمحلاةميغلا"

ميعزلاهدجو"وسلا"هموقىلإسوملمءيشميدقتنعكوركجروج

ةشحوملاضيبلاةباغيفًاديرفًاجذومن

لاعفلاوهناككوركفيسنأىرنسقبسامانربدتولو

ىوتسمبهلاعفأتناكو،نييلصألاناكسلاريصميفرثؤملاو

نمنكمتيملفهبلقامأ،دونهلاعمقتفدهتسايتلاتاطلسلاعقوت

نألهيلإحمطيناكامدونهلاحنميملو،ىوتسملاسفنبريثأتلا
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هتكرتوهفيسنمةطلسلاتدافتسافهديبنكيمليسايسلارارقلا

ةاواسمبكوركملحققحتيملمويلاىلإو،ءاشامهبلقبىنمتي

اذهببسو،يكيرمألاعمتجملالخادتايموقلاةيقبعميدنهلا

دارييتلاضرألايفقحلابحاصحنمُيفيكذإ،حضاوللخلا

كلتو؟هبلسيءاجنملاهحنمدارييتلاقوقحلاسفنهنماهبلس

نييناسنإلاةلضعمسفنيهاهيفهسفنكوركدجويتلاةلضعملا

نييركسعلاوةساسلاعامطأوتاعلطتاومدخنيذلانييندملا

"ةضئافلا"دونهلايضارأىلعءاليتسالايفنينطوتسملاو

ةيقبقيبطتنماونكمتيملمهنكلو،ةيدرفلاةيكلملامهميلعتةجحب

يناطيتسالاعمتجملادافتساف،هباوملحيذلاينيدمتلاجمانربلا

ىقتنايأ،ةلماكمهتيؤرمهلقبطيملهنكلوهعممهنواعتنم

ًاضارتعاكوركلاقتساىتًحاديعبمهبىمرمثهبسانياممهنم

نمحالصإلا"تالواحملكريصموهاذهو،ًادمكتامو

"ةيعرشلا"وةينوناقلالئاسولابقوقحلاىلعلوصحلاو"لخادلا

دقيناطيتسالاعمتجملاناكاذإو،ةيداعملاتاعمتجملالخاد

يذلانمف،نيحلصملانمهلاثمأوكوركنمهبرآمىلعلصح

ىوتسمبذفنتمناكاذإو؟مهرودصيفلوجيناكاملهبأي

،هعمتجميفةيحالصإلاهتيؤرقيبطتعطتسيملكوركلارنجلا

:لؤاستلاوكاردتساللدوعناننكلو؟كلذىلعردقيسيذلانمف

ىلعًايلمعمهسفنأمهاونوكيملهلاثمأوكوركلارنجلاناكاذإ

اونوكينأنيرخألانمعقوتناذاملف،ةيلاثملامهمالحأىوتسم

؟ىوتسملااذهىلع

دراواهرفيلوألارنجلا"نييناسنإلا"نييركسعلاةلثمأنمو

ةيكيرمألاةيلهألابرحلايفكراشيذلا(1909-1830)

450



يفو7"مهقاتعإيفمهاسونيررحملاديبعلاىلعًافوطعناكو

لجسكهلجسنكلو،مهميلعتلهمساتلمحيتلاةعماجلاءاشنإ

ذإ،7"باحرتلاسفنبنييلصألاناكسلاقاليملهنمزيفهتمأ

ديدحتيفمهاسدقف،7هاوقتردقىلعساقهنأبفصو

كلذناكو(1971)ةيادبلايفيملسلكشبيشتابألاتايمحم

،يركسعمسحىلإاعديذلاكوركجروجلارنجلاةبغردض

يتلاىربكلا"وسلا"برحدعبتريغتةيملسلالويملاكلتنكلو

،(1876)يكيرمألاشيجلاىلعًاقحاسًاراصتنااهيفاولجس

رعاشمتلدبامك7؟؟؟دونهلاهاجتهرعاشملدباممكلذناكف

يف(1877)ةيلاتلاةنسلايفمهاسفاهلكةيكيرمألاةمألا

ىلإتدأةفينعةدراطم"ةمورخملافونألا"ةليبقةدراطم

نكلواهنطويفةيمحمىلإةدوعلابكلذدعباهدعوف،اهكاهنإ

.735هدوعوبهبأتملتاطلسلا

73-GeoffreyC. Ward،1996،310ص.

734-RalphK.Andrist،2001،304ص.

733-GeoffreyC. Ward،1996،310ص.

734-AngieDebo،1983،271-270ص.

.264ص،عجرملاسفن-733

451



دراواهرفيلوألارنجلا

نييركسعلاىلعيبلقلافطاعتلاومهفتلارصتقيملو

نيسرشلانييركسعلاىتحاندجولب،"نييناسنإلا"و"نيريخلا"

ءالؤهنمو،دونهلاىلعيرجيناكيذلالاحلاعقاوبنوفرتعي
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"وسلا"برحيفهتصقددصبنحنيذلارتساكجروجلارنجلا

،مهدضعئاظفلابكتراودونهلاةدشبًايداعمناكدقف،ىربكلا

نيذلافصيفنوكينأررقلًايدنهناكولهنإلاقف،مهيلع

تايمحملايفدويقلاةايحىلعاهنولضفيوةيرحلاةايحنوراتخي

اهبويعبةجوزمملاةراضحلاتاءاطعيقلتىلعنوشيعيثيح

ضيبألا"هوخا"ناكامكفرصتييدنهلانإو،دودحنود

يدنهلانأدكؤيلارنجلانكلو،هفورظسفنيفأشنوللعفيس

امككلذبناكو،739ةراضحلاةحساكهقحستسملستسيملول

حمسيالهنكلودونهلاعمهفطاعتنعربعينيخرؤملادحألوقي

ًاريثكرسفياذهو،77ةدابإلاةسايسيفلخدتلابرعاشملاهذهل

عبانرمأوهومهاياحضهاجتضيبلااهرهظأيتلارعاشملانم

اذهلو،حلاصمللًاقفوفلتخيكولسلانكلوةيناسنإلاةرطفلانم

انايالبعمفطاعتلانورهظينمىلعًاريثكنهارنالأانيلع

ةلئاغدرنكميالردقلاوءاضقلانمًاعوناهنوريدقمهنأل

.هيفضيبألالجرلا

يكيرمألاشيجلادئاقنامريشمليلولارنجلانأبيرغلانمو

ةيكيرمألاةيلهألابرحلادعبدونهلادضبورحلاداقيذلاهسفن

رثكألاو73ةلضفملاةملكلاتناكو،ةسارشلكبمهلماعو

انذخأدقل":لاقكلذعمو،73ةدابإلايههتسايسيفألامعتسا

،مهتاداعو،مهتايحبولسأانمطحو،مهتشيعملئاسوومهضرأ

"73-GeneralGeorgeArmstrong Custer،1962،23-22و13ص.

-BenjaminCapps،1981،217ص.

737-RichardSlotkin،1998،411ص.

738-AngieDebo،1983،260ص.

733-RalphK.Andrist،2001،124ص.
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اونشءايشألاهذهلكدضو،مهنيبللحتلاوضارمألاانلخدأو

عمو،7؟"؟كلذنملقأعقوتينأدحأيألنكميله،مهبرح

ةسايسلالشفببسنإهلوقبًايلمعةميرجلارربهنإفكلذ

رومألاةعيبطبقلعتيرمأنييلصألاناكسلاهاجتةيكيرمألا

وهاذهنأدصقيوهو،7""ءاطخألاباكترايفةبغربسيلو

يفنييكيرمألانمريثكدقتعاامك،رشبلاةئيطخسيلوردقلا

يهو،اهلدرمالةيضقةراضحلامدقتمامأدونهلاءانفنأهنمز

ةيبرغلامئارجلليبرغلايراضحلاريربتلاتعبطيتلاةيردقلا

نوضقانيمهنأاندالبيفبرغلاراصنأكردينأنود،ةفلتخملا

ةيمالسإلاةراضحلايفيردقلاهاجتالانوبيعيامدنعمهسفنأ

يذلاتقولاسفنيفنيدبتسملاماكحلاةدارإلملستسايذلاو

نوهتيتلاةدابإلاملاظمتبكترايتلابرغلاةيردقهيفنورربي

.مالسإلاخيراتيفماكحلادادبتساىواسملكاهبناجىلإ

JohnDـ740 . McDernnott،1998،12ص.

74-EdwardLazarus،1999،95ص.
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ةيكيرمألاةيلهألابرحلايفنيزرابلاةداقلادحأنامريشمايلولارنجلا

ىلعءاضقللدونهلاىلعبورحلادئاقناكمثقيقرلاريرحتىوعدب

بونجلاعاضخإيفةفينعلاهبيلاسأسرامةيلهألابرحلادعب،مهتيرح

ريشتيتلا"يئاهنلالحلا"ةرابعمدختسانملوأوهناكو7؟كدونهلاىلع

اميفةيزانلانعتفرعيتلاةرابعلاسفنيهوددحمقرعةدابإىلإ

يفةرركتمةرهاظةدابإلانأنوركفمونوخرؤمىرياذهلو،7؟؟؟؟؟دعب

هذهةديلوةيزانلانأوةيزانلايفةروصحمتسيلوةيبرغلاةراضحلا

.اهنعةلوزعمةرهاظتسيلوةراضحلا

742-GeoffreyC.Ward،1996،235ص.

-EdwardLazarus،1999،41ص.

743-JoyHakim،2003،84ص7ج.
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ةسائرلابصنمبزوفيتنارغسيسيلويلارنجلااندجوامك

ةدابإلاةركفىنبتيذلايباختنالاهجمانربىلعءانب(1869)

هملستدعببلقنيمث،7؟؟ةدحتملاتايالولاينطاوم"ةيامحل"

ةيلمعةجيتنتناكاذامنكلو،مالسلاةسايسينبتىلإبصنملا

؟مالسلا

فنعلاوداسفلانيب"مالسلاةسايس"داصح

نمةرتفدعبىمظعلالوهسلاناطيتساضيبلاررقامدنع

اميسالةنيهنكتمليتلامهتمواقمنعالضف،اهيفنييلصألا

1866"ءارمحلاةميغلا"ةماعزب"وسلا"تاراصتنادعب

؟مهتميزهتمتولىتحلمعلااموهريحملاؤسزرب،1867

عفرقيرف:نيقيرفيكيرمألاعمتجملامسقنادقو؟مهبلعفُياذام

عاطقدئاقناديريشبيليفلارنجلاهصخليذلاةدابإلاراعش

تيملايدنهلاوهحلاصلايدنهلانإهلوقب(يروسيملا)لوهسلا

اذهناكو،(نيطسلفلهأىلعدعباميفةنياهصلاهقبطيذلاو)

رقبلاةاعرنمموختلاينطوتسموشيجلالاجرمضيقيرفلا

نييناسنإلانمنّوكتفرخألاقيرفلاامأ،نيبقنملاونيعرازملاو

هجويفًاقئاعيدنهلانوكىلعلوألاقيرفلاعماوقفتانيذلا

هءافتخانأاوأرمهنكلويفتخينأبجيهنأو"ةراضحلا"ددمت

ًاعرازمضيبلاكنوكينأهميلعتبلبةدابإلابالنوكينأبجي

كالمأوةيلبقلاهتايحنعىلختينأواهكلميضرأةعطقيف

744-RobertM. Utley،2002،125ص.
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ةيدنهلابورحلاتاقفنعافتراةقيقحلاناكو،ضرألايفهتليبق

يفةطبارمشيجلانمةقرفءاقبإلًايونسرالودنويلم2)

لحبكاسمإلابيناسنإلاقيرفلازوفيفمساحلارودلا(لوهسلا

يكيرمألاروهمجلاكلذيفهديأو،7؟ةهيأرلًاقفوةيدنهلاةلكشملا

بقعتىلعتفرصيتلاةيلاعلاتاقفنلايفةدئافريمليذلا

تاراصتنادعبيمارالةدهاعملدهماموهو،ةجيتننوددونهلا

ةحلصمنأيأ،7"مالسلاةيلمعةيادبو"ءارمحلاةميغلا"

سيلو"ةيناسنإلا"ىلإءوجللاتررقيتلايهضيبألالجرلا

ذقنتنلةعفنملاهذهنأىرنسو،ةيقيقحةيناسنإرعاشميأ

هملعينأبجياموهو)اهتاباسحنمضنمنكيملهنأليدنهلا

قباطت"وأضيبألالجرلا"ةيناسنإ"ىلعنينهارملاعيمج

.(هعم"حلاصملا

قلطأنأبحأيتلاةيملسلاةسايسلاةيادبخرؤينمكانهو

،ةينيطسلفلاةيضقلاهبترمامباهلًاهيبشتمالسلاةيلمعاهيلع

قبسامك747ةرشابمةيكيرمألاةيلهألابرحلادعب1865ةنسب

لكلثممالسلاةسايسنإلوقلابنورخآكلذدكؤيو،هركذ

ثادحأباهتياهنواهتيادبخيراتبعصلانمةيرشبلارهاوظلا

تنارغسيسيلويسيئرلاةسائرقبستيهفاذهلوةلصاف

،7؟؟اهدعبامورشععساتلانرقلاةياهنىلإدتمتو(1869)

ةدملتمكحمالسلاةسايسنأىريفنيخرؤملادحأكلذدكؤيو

.7؟؟ةيلهألابرحلادعبنرقفصن

795-TonyBoddington،1977،127-125ص.

745-GeoffreyC. Ward،1996،235ص.

747-GeorgeE. Hyde،1975،197ص.

748-FrancisPaul Prucha،1995،481ص.

743-EdwardLazarus،1999،30ص.
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نيدمتاهبجومبمتيفادهأةدعقيقحتمالسلاجمانربفدهتسا

تمصويتلاوةزيمتملامهتيوهىلعءاضقلابنييلصألاناكسلا

عمتجملامهبعوتسينييكيرمأىلإمهليوحتمثنموفلختلاب

هذهتناكو،هيلإنيرجاهملاوهءانبأبعوتسيامكيكيرمألا

نييلصألاناكسلاىلعاهقيبطتنوحلصملاىخوتيتلافادهألا

ةراضلاراثألانعمهلزعلألوأتايمحملايف،ةعارزلايه

،نييكيرمألاكمهلعجلةيدرفلاةيكلملايفمث،ضيبلابكاكتحالل

يفكلذمتينلو،ميلعتلاو،ةيحيسملاو،نوناقلاو،ةكرمألاو

ةليبقلاىلعمئاقلايدنهلاعمتجملاةينبميطحتبىوسمهرظن

ىلوتدقو،يكيرمألاعمتجملايفةيدرفلامهتفصبدونهلاجمدو

هذهقيبطتةفلتخملاسئانكلاعابتأنمنويحيسملانوحلصملا

.ةسايسلا

؟مالسلاةيلمعتازاجنإيهامنكلو

ةمواقملارهاظمرخآىلعءاضقلاوةيومددشألابورحلا•

ءانبةيلمعتطشنةيكيرمألاةيلهألابرحلاةياهندعب:ةيدنهلا

يفاهتاناكمإةلقمغرو،موختلاةقطنميفةيركسعلانوصحلا

اننكميو،75"يناطيتسالاددمتلاةيلمعلًاماهًاعفادتناكدقفةيادبلا

يه"مالسلاةسايس"ةجيتننأباتكلااذهثادحأنمظحالننأ

ضارأوحنةفلتخملالئابقلاعفدلدوهج"نيخرؤملادحألاقامك

ءانثأو...اهماعطإواهتيامحيفلشفو،اهناطوأنًعاديعبةددحم

ةسايسقيبطتةموكحلااهيفتلواحيتلانيرشعلاتاونسلا

،7""ةفلكوةيومدةيدنهلابورحلارثكأضعبترجفنامالسلا

759-RobertM. Utley،2002،158ص.

.474ص،Hoxie،1996.ـ751
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ًادهعناكمالسلاةسايسدهعنأةقرافملانمهنأخرؤمظحالو

،7"نييلصألاناكسلاةمواقمشيجلااهبمطحيتلابورحلل

فنعأضعبدهشةيملسلاةسايسلادهعنأرخآخرؤمدكأو

نأبجيو،7"نييلصألاناكسلاعمتاقالعلاخيراتيفبورحلا

ىرجددمتنماهبحاصاموةيدنهلابورحلاكلتلكنأظحالن

ليبسيف"لاتقلانممهوتلاوغرفنيذلالاجرلاسفنيديأىلع

عطتسيملو،كلذدعبدونهلاةيرحىلعاوضقنيل"قيقرلاةيرح

اهدوعووةموكحلاتادهعتىلعظافحلللخدتلامالسلاراصنأ

نوحلصملازجعامدنعانباتكعوضوميفثدحامكدونهلل

دونهيضارألخاديبيقنتلاويناطيتسالاددمتلاحبكىلع

دوعومغرءادوسلالالتلايفبهذلافاشتكادعب"وسلا"

اوزجعدقاوناكو،7؟؟ضيبألفطتيأحبكللخدتلابةموكحلا

تضقنيتلاةيفاشكتسالارتساكلارنجلاةلمحعنمنعىتح

مث(1874)مهاضرنوددونهلاضرأتمحتقاوةدهاعملا

هجومتنارغسيئرلانكلو،7؟؟؟؟بهذلافاشتكاىمحترشن

ةموكحلادوعولاذيفنتيأحبكللخدتيذلاوهمالسلاةيلمع

دقو،ىربكلا"وسلا"برحترجفنااذهلوهركذقبسامكدونهلل

ةمواقملاىلعءاضقلاب1890ةنسيفةيدنهلابورحلاتهتنا

ةراقلاىلعةرطيسلاكلذبتمتوةيدودحلاموختلاةقطنمقالغإو

داقتعالاةجاذسلانمذإ،يجراخلاملاعلاوزغلدادعتسالاواهلك

ةيرامعتسالامهتعيبطاوريغيدنهلاضرأيفاوددمتنمنأ

752-FrancisPaul Prucha،1995،482ص.

753-RobertM. Utley،2002،164-155ص.

754-JeffreyOstler،2010،70ص.

.81ص،عجرملاسفن-753
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ءيطاوشنيبيضارألادافندعبمهعامطأنعنوفقوتيسو

.756ةراقلا

موختلاةقطنمقالغإوةيدنهلايضارألاعيمجلالتحا•

يتلاةرتفلاتدهش:ضيبلانينطوتسملاقفدتوةيدودحلا

ىلعضيبلانينطوتسملاقفدتدونهلابورحرخآاهيفتعلدنا

اكيرمأىلإتءاجاكيرمأناكسنمىربكلاةلتكلاو"،اكيرمأ

ًانويلمرشعدحأنعديزيامنإ.....،ةيبرغلاموختلاقالغإىدل

،757"1900و1870يماعنيباكيرمأىلإمهقيرطاوقش

ةكرحدادتشاعممداقلادقعلايفديزيسقفدتلانأىرنسو

لصيسو،ةيدنهلاضرألانمىقبتامبلسوصيصحتلا

نرقفصنةدملوةيلهألابرحلاةياهنذنمنيرجاهملاعومجم

.7؟؟؟ةمسننويلم26ىلإمداق

نييلصألاناكسلالالقتسانادقفونوسيبلاةدابإ•

1840ةنسلبق:ةايحلللباقليدبيأميدقتنودمهتميزهو

طسويفىمظعلالوهسلاةقطنمنأنودقتعينويكيرمألاناك

ضيبلارارقتساوةعارزللةحلاصريغءادرجءارحصةراقلا

كرالكوسيولةلمحىلإداقتعالااذهببسعجريو،7؟؟؟اهيف

فاشكتسالنوسرفيجساموتسيئرلااهلسرأيتلاةيفاشكتسالا

اسنرفنمانايزيولهئارشدعب(1806-1804)برغلا

اذهىلعو,799(1806)اهدعبكيابنولوبيزةلحرو،(1803)

ىربكلااكيرمأءارحصةقطنملاهذهنوكوهوهدحوساسألا

.252ص،2008،نفيللوتانأ-755

.289-288ص،2006،زيفيدنيوليريمورادرسنيدلاءايض-737

75%-JoyHakim،2003،115ص7ج.

753-JenniferandMartin Tucker،1996،10و6ص.

759-Edgarl. Stewart،1987،6ص.
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Great American Desertنوناقيفاهصيصختمت

ثيحهيلإمهليحرتونييلصألاناكسلاةماقإلًاناكم1834

يسنو،7؟"هيلعًادامتعاةايحلاونوسيبلاسوماجديصنوملعتي

مهونيعرازمىلإدونهلالوحتةرورضنعمهثيدحضيبلا

ةيودبحبصتلاهتايحةقيرطكرتىلإةيعارزلالئابقلابنوعفدي

ةقطنملاهذهلوخدضيبلاىلعروظحملانمحبصأو،ةلقنتم

املو،7؟دونهللرومخلاعيباهيفعنميوصيخرتبالإةعساولا

يبرغلالحاسلاىلعرارقتسالااولضفبرغلاوحنضيبلاعفدنا

تلظةقطنملاهذهنأمهملا،ىطسولالوهسلايفرارقتسالالبق

فورظلاضعبتريغنأىلإةيناطيتسالامهتاباسحنمةجراخ

رودصدعباميسالالوبقماهيفرارقتسالاحبصأواهيلإرظنلا

لئاسوعارتخاونلوكنلماهاربأدهعيف(1862)نكسلانوناق

(1873)ةكئاشلاكالسألاكاهيفةايحلاةبوعصىلعبلغتلل

.7؟ةيئاوهلاهايملاتاخضمو

اهنوكببسبدونهللةصصخمةقطنملوهسلاتناكامدعبو

ةيدنهلااهتلاحيفتحبصأو7؟؟ضيبلانويعيفتلح،ءادرج

ةراضحلاددمتهجويًفاقئاع،ةريفولاسوماجلاةايحثيح

،7؟"ةيديدحلااهقرطواهعرازمواهندمواهتانطوتسمبءاضيبلا

دونهلاةايحلاوزىلعًافقوتم"ةراضحلا"هذهددمتراصو

ىهةسيئرلاىكيرمألاددمتلااذهةادأتناكو،"ةفلختملا"

يكيرمألاشيجلاراشتناتلهسيتلاتاراطقلاوهثلاثعارتخا

75-RalphK.Andrist،2001،7ص.

754-Edgarl. Stewart،1987،6ص.

753-JenniferandMartin Tucker،1996،41-40ص.

794-DavidJ. Wishart،1994،101ص.

765-RalphK.Andrist،2001،179ص.
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ناكسلاىلعًاركحتناكةقطنميفنؤملاطوطخبهديوزتو

ءاضقلاوتانطوتسملاراشتناليهستىلإةفاضإلاب،نييلصألا

ةيدنهلاةايحلالالقتساىلعمثنموسيماوجلاناعطقىلع

.755نييكيرمألاىلعبورحلانشلمحتىلعاهتردقو

P" - --------- ------ --- - -- .- ..

رابكدحأركذيو،سيماوجلاةدابإليهستيفًاسيئرًالماعتاراطقلاتناك

24عفديناكهنأدامسىلإماظعلاليوحتيفلمعيذلالامعألالاجر

لمعلااذهقلغينألبقو،تاراطقلابلقنتيتلاماظعلانمنطلكلًارالود

757رالودنويلم40قفنأدقناك1886ةنسيف

سوماجىلعءاضقلاةطساوبدونهلاىلعقييضتلاناك

برحلانشيفتلمعتسايتلاةكاتفلالئاسولانمنوسيبلا

هلعجييداصتقالاهلالقتساعمتجميأنادقفنأذإ،مهدض

يكيرمألاشيجلافدهناكو،هئادعأطورشلعوضخللةضرع

لالقتسادونهللءيهتيتلاعاضوألاىلعءاضقلاوهسيئرلا

755-FrancisPaul Prucha،1995،561-560ص.

https://otrwjam.wordpress.com/2013/09/08/glasgow--7؟7

/montana-pioneer-museum
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ةليبقنيرشعنمرثكأهعومجمامناكدقو،7؟مهتاعمتجم

ماعطلايف:سوماجلاىلعاهتايحبناوجفلتخميفدمتعت

هنمءزجيأنوكرتيدونهلانكيملو،ةشيعملاتاودأونكسلاو

نيدايصلانكلو،مهدوقولًاديفمناكهثورىتح،7"ةدافإالب

يف،ءارفلايفًاعمطةيشحووةعساوةدابإتايلمعباوماقضيبلا

لوطىلعًادتممًادحاوًاعيطقفلؤتناعطقلاتناكةيادبلا

75ىلإتلصووهدادعأتاريدقتتتوافتىمظعلالوهسلا

نايعلادوهشدحأنأىتح،كلذنمرثكأامبرو7"سأرنويلم

يفكامسألادادعأالإسيماوجلادادعأهبنراقيامدجيمل

مسق1868-1867ةنسيراقلاراطقلالحاملف،77أرحبلا

ةيادبلايفلتقلاناكو،77يبونجويلامشنيعيطقىلإعيطقلا

يفةعطقفلأ100لدعمب،ءارفلالجألنيدايصلايديأىلع

يديأىلعوأ،77"رشععساتلانرقلاتاينيعبرأيفكلذوةنسلا

يديأىلعمث،77؟ةرتفلاسفنيفةضايرلانعنيثحابلاحايسلا

ةروثلاذنمشالابألالابجروبعباوءدبنيذلانيرجاهملا

يبسيسملاقرشسيماوجلاضارقناىلإىدأاممةيكيرمألا

دعبًابرغةرجهلارمتستل77"رشععساتلانرقلاتاينيثالثلولحب

لوطىلعةيجهنمتسيلتناكنإوةميسجًارارضأةثدحمكلذ

768-JeffreyOstler،2010،70ص.

753-HowardR. Lamar،1998،140ص.

779-CarlWaldman،2000،210ص.

-WarrenA.BeckandYnez D. Haase،1992،10ص.

77-WarrenA.BeckandYnez D. Haase،1992،10ص.

77-RobertM. Utley،2002،229ص.

773-BenjaminCapps،1981،167ص.

774-CarlWaldman،2000،210ص.

775-HowardR. Lamar،1998،140ص.
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لوصحللةيديدحلاككسلالاجريديأىلعمث،77"ةرجهلاقرط

نمءادتباو،777هسفننرقلانمتاينيتسلايفماعطلاىلع

ورفلانودهدلجنمةدافإللةديدجةغابدةليسوتعرتخا1871

دعيملوماعلالاوطًارمتسمحبصأوديصلاعراستف،77؟فيثكلا

،7"سوماجلادسجهيفءارفلايطغييذلامسوملاىلعًاروصقم

ًاماعطهفصوبطقفناسللاىلعلوصحللديصلانعالضفاذه

درجملوأةحايسلاوأةضايرلاةسرامميفةبغروأ7"أيهش

يفاهجوأتايلمعلاهذهتغلبو،7"أضرأيوهيناويحلاةيؤر

ديصلالدعملصوو،رشععساتلانرقلاتاينيعبسطساوأ

1873ةنسيفهنأركذيو،7ةروثنييالمةثالثىلإيونسلا

،7؟نييالمةسمخىلإةلوتقملاسيماوجلاددعلصواهدحو

تائمبثثجلانوكرتيودولجلاىلعنولصحينودايصلاناكو

يتلاةحوتفملالوهسلاءاوهدسفأاممكلذدعبنفعتتفالألا

775-AngieDebo،1983،213ص.

-BenjaminCapps،1981،167ص.

777-CarlWaldman،2000،210ص.

-WarrenA.BeckandYnez D. Haase،1992،10ص.

-AngieDebo،1983،213ص.

778-RalphK.Andrist،2001،179ص.

-RobertM. Utley،2002،229ص.

773-HowardR. Lamar،1998،140ص.

-CarlWaldman،2000،210ص.

789-RalphK.Andrist،2001،147ص.

-BenjaminCapps،1981،167ص.

78-AngieDebo،1983،214ص.

-RalphK.Andrist،2001،147ص.

782-RobertM. Utley،2002،229ص.

783-AngieDebo،1983،213ص.
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ةدابإلاةيلمعترمتسادقلو،7؟؟اهماظعبمثثثجلابتمحدزا

ةنسلولحبو،1874795-1870نيبةعقاولاةرتفلايًفابونج

ةنسيفو،لوهسلابونجنمنوسيبلاناعطقتفتخا1875

سمخباهدعبو،7كانهدوجويأسيماوجللدعيمل1878

نيبةدابإلاترمتساثيح،7؟7ًاضيألامشلانمتفتخاتاونس

يفتمتدقىربكديصةيلمعرخآتناكو،1883-1876799

يفاهدوجوردقيتلاًانويلمنيسمخلانيبنمو،7"1883ةنس

ىوس1889ةنسيفقبتيمل،7؟"رشععساتلانرقلافصتنم

.7ألاسوماج1100نملقأ

.214ص،عجرملاسفن-7*

-FrancisPaul Prucha،1995،561رص.

-RobertM. Utley،2002،174ص.

|Russeـ785 Thornton،1990،52ص.

785-AngieDebo،1983،214-213ص.

.RobertWـ787 Larson،1997،217ص.

|Russeـ788 Thornton،1990،52ص.

789-FrancisPaul Prucha،1995،561ص.

-RalphK.Andrist،2001،334ص.

739-BenjaminCapps،1981،167ص.

JenniferandMartinـ Tucker،1996،52رص.

|Russeـ791 Thornton،1990،52ص.
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عفاد،هتشيعمردصموهدوجوددهيناسنإيألعفياملثم

ىلعموجهلابمهسفنأنعاكيرمألوهسيفنويلصألاناكسلا

رهشأنمو،7أيثبعًاديصسيماوجلاديصبنوموقينم

ةيناثلا"ةينبللاطئاوحلا"ةكرعمببسلااذهلتعلدنايتلاكراعملا

اوويكلاوناياشلاويشناموكلادونهنمتائممجاهثيح

ىنبملااذهيفنيدايصلاءالؤهلًاعمجت"ركرابهاناوك"ةماعزب

ذاقنإةيمهأتناكو،27/6/1874موييفساسكتيفعقاولا

لجرللةيداحألارماوألاةعاطةيمهأنمرثكأمهيدلنوسيبلا

عنمللخدتتالوديصلايفمهقوقحنعىضاغتتيتلاوضيبألا

ودبتو،7؟؟ةنومضملادونهلاقوقحبلسنمضيبلانيدايصلا

يفةعارزلادونهلاملعتينأضيبلابلطيفةخراصلاةقرافملا

يفيشناموكلاةليبقيضارأيفمهعامطأهيفتناكيذلاتقولا

792-GeoffreyC. Ward،1996،283ص.

.201ص،1982،نواربيد-733
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ديصىلإيعارزلاداصتقالانعاهتفرصيتلايهساسكت

7؟"ةعارزلاةقروببعللانوديعيضيبلامهاهمث،سيماوجلا

يفامكمويلاًامئاقةكرعملليراكذتلابصنلاودبيو،(!)

حالسلانإفدونهلاةرثكونيدايصلاددعةلقمغرو،ةروصلا

ةربكملاةسدعلاتاذةيقدنبلايهوضيبلاهلمحيذلامدقتملا

ميعزلاهجتاةميزهلاهذهدعبو،دونهلاحلاصريغلةجيتنلاتلعج

يذلايصخشلاراهدزالامغرو،ضيبألالجرلاةايحىلإركراب

ةكرعم)ًاظوحلمًارادحناتردحناهتليبقنإفهقيقحتنمنكمت

دعبتاونسرشعبةيناثلالبقترجىلوألا"ةينبللاطئاوحلا"

"ناياشلا"ةيرقدضضيبلااهبكترايتلا"لمرلاريهن"ةرزجم

نم300لتاقىلوألاةكرعملايفو،"دوسألاقيربإلا"ةماعزب

يشناموكلاو"ناياشلا"دونهنممهفاعضأةرشعضيبلا

نكتملو،ةيشحولاةرزجملانمماقتنالااودارأنيذلااوويكلاو

735(ةمساحةكرعملا

.189ص،عجرملاسفن-79

795-HowardR. Lamar،1998،249ص.
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-------------------------------------------------

---------

سيماوجلريخألالقعملاناكساسكتيف7"ورودولابيداو

فالآهيلإأجلدقو1874ةنسيفلوهسلابونجيفنوسيبلا

ةايحنمًابرهاوويكلاويشناموكلاو"ناياشلا"دونهنم

نشو1867يرحسلاخوكلاةدهاعماهتنشديتلاتايمحملا

رابجإل1868اتيشاوةرزجماهيفبكترايتلاهتلمحشيجلا

ةليئضلاتادعاسملاثيحةديقملاةايحلاهذهىلعدونهلا

تايدعتنعالضف،مهتاجاحبسانتاليتلاةئيدرلاةمعطألاو

يضارأىلعدايجلاصوصلورومخلاةعابوةيشاملاةاعر

اهديصقحنمُسضيتلاسيماوجلايدايصىلإةفاضإلابدونهلا

كلذو،ًايلكًادامتعااهيلعنودمتعياوناكنيذلانييلصألاناكسلل

لك":ضيبألالجرلاةراضحببحردقاتناتاسميعزلاناكامدعب

دعبو،هيلعريسنسيذلاقيرطلااهيفاوحتفتلمكلضرألاهذه

نل..حمقلاوةرذلاعرزأس،ضيبألالجرلاقيرطيفريسأساذه

795-FionaMacdonald،1992،49ص.
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نكلو،"ضيبلانمديزملااولتقاوويكلانأنعنألادعبعمسن

ىلإدونهلاتدرءاضيبلاةراضحلانمديلاتاذةلقولمألاةبيخ

لارنجلاةدايقبةفرطتملاةيركسعلاةسسؤملالبقتملو،مهلوصأ

مهنأشلنيلوزعماوناكولىتحنيلقتسمدونهلاةايحنامريش

رهنلا"برحتيمسعبرألاتاهجلانمًابرحيداولاىلعتنشف

يداولادونجلاحاتجاف،1875عيبرىلإترمتسايتلا"رمحألا

،اهوحبذوداوجفلأاوعمجونؤملااورمدومايخلااوقرحأو

برهورسألايفعقونممهنمفمهوديصتودونهلااودرشو

يفنوعضويمالستسالاىلإنورطضينمناكو،مهضعب

امأ،قرحتومهتعتمأموكتوحالسلانمنودرجيوبئارزلا

ةيلاعناردجفلخوأتانازنزلايفنوسبحياوناكفءامعزلا

مهنأكءينلامحللاعطقمويلكمهلىمرتثيحفقسأاهلسيل

مهنمريثكةياهنلايفلسرأوتامكاحممهلتيرجأمث،تاناويح

نمهسفناتناتاساوويكلاميعزىمرثيحاديرولفيفىفنملاىلإ

ءوسنمماوعأةثالثدعبنجسلايفىفشتسملاةفرغةذفان

نمءاهتنالادعبو،ًاضيأرابكلاءامعزلاةيقبتاموةلماعملا

دونهعمقلشيجلاهجوت1875ةنس"رمحألارهنلا"برح

باتكلااذهاهنعملكتييتلاثادحألايهو77لامشلا

.205-202و188ص،1982،نواربيد-797

-RobertM. Utley،2002،178-173ص.
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------------------ --

لقاعمرخآيفدونهلاهيفلزتعايذلايداولاىلعيكيرمألاشيجلاموجه

. - --

=====---------------

733اهيفماظعلارثانتنمءاضيبسيماوجلا

-----------------------------------------------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ديصةرتفيفتناكاناتنومقرشيضارأنإنيبقارملاضعبلوقي

http://heronartconnection.com/clydegallery.php - 738
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صختةيلمعتناكةدابإلاهذهنأبداقتعالاأطخلانمهنإو

ةقفاوملابلقألاىلع،"دونهلاةدارإرسكليبسيفةموكحلا

ديصلاةيلمعتلصحدقو،لعفلااذهللماكلارارقإلاوةماتلا

اهنألةموكحلايفنييركسعلاونييندملانيلوئسملاءانثىلع

نيدمتعماوحبصيلديصلاةداعنعدونهلايلختىلإيدؤتس

ةرقتسملاةايحلابلوبقلاوحنىلوأةوطخيهوةموكحلاىلع

ةيكلملاجذومنقفوةعارزلايفلمعلاىلعةدمتعملا

ملةموكحلانألًايلمعقبطيمليرظنمالكوهو،"ةيدرفلا

نمًاءدبرارقتسالاوةعارزلاةايحتامزلتسمبدونهلادوزت

ءاذغلابىتحوأةعارزلاتاودأبءاهتناوةحلاصلاضرألا

تناكامك،اهيلعدامتعالليفكيامضرألاجتنتامثيرمزاللا

يفعابتدونهللصصختيتلاةيعارزلاتاودألاوةيشاملا

نملكلغيلبسردوهو)؟"موختلايفضيبلءادوسلاقوسلا

ةظحالمتفتملو،(ةيمهولامالسلاةيلمعدوعويفركفي

ةلقنلاهذهقيقحتمهيلإبلطنيذلادونهلاىلعيموكحلاريصقتلا

لارنجلايكيرمألاشيجلادئاقناككلذعمو،"؟ةيراضحلا

لحىلإيدؤتنأنكميسيماوجلاةدابإنأدقتعينامريشمايلو

https://otrwjam.wordpress.com/2013/09/08/glasgow- - 733

/montana-pioneer-museum

enniferandMartin-ة99 Tucker52ص،1996،ل.

FrancisPaul-ة9 Prucha،1995،561ص.

.WilliamK-ة92 Powers،1989،114ص.

.335ص،RalphK.Andrist،2001-ة803

-RobertM. Utley،2002،232-230ص.
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يفو،ةا"؟ةيركسعةلمحةيأهيدؤتامملضفأةيدنهلاةلأسملا

يذلايروسيملاعاطقدئاقناديريشبيليفلارنجلالاقكلذ

ىتحنوعيبيونوخلسيونولتقيمهوعد":ةدابإلاهيفتعقو

مئادمالسلالحإلةديحولاةقيرطلااهنأذإ،سوماجلاضرقني

يفنيدايصلالمعنأدقتعيناكو،"مدقتلابةيندمللحامسلاو

لحلًاماعنيثالثيفشيجلاهزجنأاممةيلاعفرثكأنينسثالث

ةقيقحنعحضاوحيرصتوهو)؟"ةدقعملاةيدنهلاةلأسملا

دوجوباسحىلعنطوتسملاهضرفييذلا"مئادلامالسلا"

ءامعزدحألاقاذهلومهعمقافتالابسيلونييلصألاناكسلا

ضيبألالجرلالحامثيحهنإ"ءاضيبلاةميغلا"همساو"وسلا"

"مئادلامالسلا"اذهو،توملاىتحيدنهلاعاجوسوماجلاىفتخا

ىلعهضرفلنوعسييذلاةنياهصلامالسنعفلتخيال

.(نيطسلف

بابسألامهأوهسيماوجلاناعطقىلعءاضقلاناكلعفلابو

امك،"7ىمظعلالوهسلاةقطنميفنييلصألاناكسلاةميزهيف

تاراطقلاءاوسةدابإلاهذهتلهسيتلايهةيملعلاةينقتلاتناك

ةينقتلاتايوتسملاتاذقدانبلامأدولجلاغبدةليسوعارتخامأ

قاقرتساةيلمعنطقلاجلحمعارتخالهسامككلذو؟"؟ةيلاعلا

.42ص،EdwardLazarus،1999-ة994

.200ص،1982،نواربيد-805

FrancisPaulـة895 Prucha،1995،561ص.

.133ص،TonyBoddington،1977-ة97

-EdwardLazarus،1999،37-36ص.

FrancisPaul-ة98 Prucha،1995،561ص.

-WarrenA.BeckandYnez D. Haase،1992،10ص.

-CarlWaldman،2000،210ص.
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يريسملاباهولادبعروتكدلاهيلعقلطأاموهو)ةا"ةقرافألا

لئاسولاىلعلتقلارصتقيملو،(ةميقلانعلصفنملاملعلا

نيرجاهملايشاوماهتلمحيتلاضارمألاتدألبةيرشبلا

ةيرشبلالماوعلامزالتدكؤياموهو،؟أ"ةدابإلاهذهيفاهرود

ةدابإلاةيلوئسماهقتاعىلعتيقلأيتلا"ةيعيبطلا"لماوعلاعم

.هيفرشبلللخدالردقوءاضقكةيدنهلا

ةيلمعنعنيديعبمكحلامامزبنوكسمملانويناسنإلانكيمل

ناكةيادبلاذنمو،1883-1867نيباهثادحأترجيتلاةدابإلا

مدقتهجويففوقولابدونهللحامسلامدعبيأركانه

فدهلانأبو،"أ"ةدابإلاوفنعلاىلإكلذىدأولو"ةراضحلا"

ًاعفدمهعفدونييلصألاناكسلاةيلالقتساىلعءاضقلاوهسيئرلا

ةمدقممهتشيعميفةيكيرمألاةموكحلاىلعلماكلادامتعالاوحن

يأرسفنوهو،"ءاقبلاليبسيفلمعلاىلعمهرابجإل

مهشيعةليسومهبلسدعبليدبلادونهلاحنميمليذلانيددشتملا

ىتحو"نيلدتعملا"ةنياهصلاماجسنابانركذياموهو)

قوقحىلعضرتعملاماعلاينويهصلايأرلاعم"نييناسنإلا"

انركذيامك،ريصملاريرقتوةدوعلاقحكةسيئرلانيينيطسلفلا

ةدمتعم"فارطألا"دالبكرتييذلايداصتقالابيرغتلاجئاتنب

هديوزتلباقماهتايحمزاولىلعلوصحلايف"زكرملا"ىلع

.(ماخلاداوملاب

|PaulaMitche-ة899 Marks،1998،189ص.

WarrenA.BeckandYnez-ة49 D. Haase،1992،10ص.

-GeoffreyC. Ward،1996،260ص.

-CarlWaldman،2000،210ص.

.45ص،EdwardLazarus،1999-ةأ

.66 ىرص،عجرملاسفن-812
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ناوألاتاوفدعبدجننأدبالضيبألاخيراتلاةداعكو

نعيقالخألاءبعلافيفختلواحينمةميرجلاءاضقناو

اوماقدونهلانإلوقلابهيفنييلصألاناكسلاكراشيوضيبلا

يفضيبلااوراجونوسيبلاسيماوجءانفإةيلمعيفرودب

رصتقتملويكيرمألاقوسلاتابلطةيبلتلطرفملاديصلاةيلمع

كلذو،؟أ؟ةكرتشمةيلوئسملاف،؟أ؟مهدحوضيبلاىلعةسرامملا

ةساخنلاوقرلااوضرفيملضيبلانإالثمنولوقياوناكنمك

وأضيبلاءيجملبقكلذنوسرامياوناكمهنإوةقرافألاىلع

ثيحرمحلادونهلايضارألالتحااوثدحتسيملضيبلانإلوقلا

نإًاضيألوقلاوأًاضعبمهضعبيضارأنوبلسيدونهلاناك

اهناكسنيبًايدحًاعارصنكتملةيكيرمألاةراقلاعاضخإةيلمع

يفضيبلابناجىلإدونهلاكراشدقللبضيبلاونييلصألا

.دونهلامهناوخإىلعبرحلانش

رربتوةميرجلاةسرامميفةيحضلارشحتيتلاةمغنلاهذه

ضيبألابويعرربتاهنأ:نيهجونمةلطاباهلعفبضيبألالعف

مهيلعهقوفتيعدتيذلاتقولايفرشبلانمهقبسنمبويعب

نمهيفعتوهقوفتيعدتاهنأيأ،هلقوفتلااذهايازمببلاطتو

يف(يقالخألاويراضحلايقرلاوهو)قوفتلااذهتابجاو

ىلعلوصحلايهو)نيقوفتملاقوقحبهيفبلاطتيذلاتقولا

ىلعهنباةيبرتلواحييذلابألاككلذو،(ةرادصلاوةيولوألا

لافطألابويعسفنسراميمثدلاولاعقومنمالثمقدصلا

ىفانتياموهنعىهنياملعفيهنأبهنباهيلعضرتعااذإفبذكلاب

ةداعسراميهسفننبالانأبهفرصتبألارربةوبألاعقومعم

.178ص،RalphK.Andrist،2001-ة3

814-RobertM. Utley،2002،229ص.
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نكميلهواذهقطنميأف!إهيبأىلعضرتعياذاملفبذكلا

؟دشارلابألانمهلوبق

عمهنأوهضيبلاقطنمىلعضارتعالليناثلاهجولا

تناكلهف،نييلصألاناكسلانمبويعلاهذهلكعوقوضارتفا

يفو؟ضيبألالماعلالخدتبتثدحيتلاثراوكلاىلإيدؤتس

طرفملاديصلالكنوسراميدونهلاناكولانهانعوضوم

لخدتالولضرقنيسسوماجلاناكلهفةليلقلامهتاودأب

؟ةيددعلامهترثكوةثيدحلامهتاودأبضيبلانيدايصلا

نكيملطرفملادونهلاديصنأىلإنوخرؤمراشأدقفاذهلو

رودنعرظنلاانضضغولىتح،ديحولاءانفإلالماعوه

فصوينأنكمياموديصلاىلعمهضيرحتيفضيبلا

ضارمألاوضيبلانيدايصلانأذإ،مهتطاسبلعشبلالغتساب

يعيبطلافافجلالماوعبناجىلإضيبلاةيشاماهتبلجيتلا

ةرزجملاءدبلبقىتحةحدافرارضأقاحلاباهلكتلخدت

وهناكضيبلارودف،ا"ةيكيرمألاةيلهألابرحلادعبىربكلا

ضارقنالاةفاحىلإسيماوجلابلوصولاىلإىدأيذلا

تنشديتلاةديدجلاةغابدلاعارتخادعباميسال،؟أ؟ةعرسب

ىتحكلذلبقدونهلاديصنكيملو،؟"ةعساولاديصلاتايلمع

ظوحلملؤاضتىلإىدأدققوسلابلطليبسيفًاطرفمناكول

بسحىربكلاةدابإلاءانثأيفىتحو،""""سيماوجلادادعأيف

يفاولتقروثنويلم3.7نيبنمدونهلابيصننيخرؤملادحأ

PaulaMitchell-ة5 Marks،1998،131-130ص.

.210ص،CarlWaldman،2000-ة5

.HowardR-ة7 Lamar،1998،140ص.

.213ص،AngieDebo،1983-ةف
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روثفلأ150اولتقدونهلانأدجوفبونجلايفةورذلاةرتف

يتلاةعيبطلالماوعرودىتحودونهلارودنيأف،؟"طقفمهنم

؟ىربكلاةرزجملاهذهيفنينسلاتائمذنمةدوجومتناك

ءاجضيبلالوهسلاريوطتنأىلإنيخرؤملادحأريشيو

ةراشإةيأنود،تايمحملايفمهرشحبو،دونهلاباسحىلع

نييركسعونييمسرنيلوئسمنإلوقلاباهيفمهروطتىلإ

هتفصبنوسيبلاسوماجىلعءاضقلاىلإاوراشأنييكيرمأ

نيعرازمللًانمآبرغلالعجلوةيدنهلالئابقلاطبضلةليسو

لوخدىلعمهرابجإودونهلاةايحرييغتلو،ةيشاملاةاعرو

اذهزاجنإمترشععساتلانرقلاتاينينامثلولحبو،تايمحملا

فرطلاوهنمحضاولانمو)؟"يداصتقالاريوطتلابفدهلا

تايمحملايفدونهلاباصأاملًارظنروطتلااذهنمديفتسملا

هيفبرغلاراصيذلاتقولايفاهيفةايحلاىلعاوربجأيتلا

كلذيفو،تقولاسفنيفةيطارقميدلاوةيشاملاةاعرل"أنمأ"

مايقثلاثلاملاعلايفضيبلاريغناكسلاهينعيناكاملةراشإ

ملاعلالعجلحلسملخدتوأبرحلوخدبنييكيرمألاءاسؤرلا

.(ةيطارقميدلل"أنمأ"

رربمناكاملثم:ًارقفوًارفقعاقبلادشأيفدونهلارصح•

يبسيسملاقرشنمنييلصألاناكسلاريجهتلضيبألالجرلا

ةيراضحلامهبراجتريمدتومهيضارأىلعءاليتسالاوهبرغىلإ

،هبمهكاكتحالةراضلاراثألانعمهلزعوهو"يناسنإ"ًارربم

امدعبتايمحملايفدونهلارصحلًاديدج"ايناسنإ"ًارربمعرتخا

دونهلاىنكسلاهلكاهدرفيناكيتلاىمظعلالوهسلاوزغررق

.200ص،1982،نواربيد-819

.210ص،CarlWaldman،2000-ة29
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اذهناكو،هلاهتمءالممدعدقتعيناكامنيح1834نوناقب

ةراضلاراثألانعدونهلالزعوهوهقباسلًاهباشمرربملا

اهيفنوملعتيتايمحمصيصختبضيبلابمهكاكتحال

نيرضحتمنوحبصيسفيكمولعملانمسيلو،؟أةراضحلا

مهلزعدارييتلاةيبلسلاجذامنلاتجتنأاهسفنةراضحلاهذهو

؟رضحتلاقئاعوهيذلاضيبألالجرلانوكيسفيكو،اهنع

رربملاهذهنكيملةقيقحلايفو،(!)رضحتلااذهىلعًادعاسم

،ًايناسنإًاعانقًاذختممهيضارأةيقبىلعءاليتساللةعيرذىوس

لوهسلاديهمتلنييلصألاناكسلالزعوهعفادلاناكو

تاقفنبرارقتسالاققحتنأنكميةيملسةليسوبناطيتسالل

تناكةلودلاةنيزخنأاميسالبورحلاتاقفننمطقفنيموي

كاذنآنويكيرمألاملعو،ةيلهألابرحلادعبسالفإلانميناعت

نمصخرأهتفاقثلتقو،هلتقنمصخرأيدنهلاماعطإنأ

تارربمذختتيتلاةيداملاعفاودلاهذهانفرعدقو)؟؟؟هلتق

تاكرشلابساكمكلذنمو،ةئيندلاحلاصملاطحأذيفنتلةيناسنإ

راصحلاءانثأيقارعلابعشلاةاناعمنمتدافتسايتلاةيكيرمألا

ىلعةيناسنإلاتاءاعدالانمحابرألاقيقحتلمرجملا

.824(هباسح

نوكيساهقيبطتنأينعتنيدمتلاومالسلادوعونكتملنكلو

طيشنعرازمىلإيدنهلاليوحتبتدعويتلاةيرظنللًاقباطم

ىلإلوصولاتابقعىلوأو،هلةكولمملاضرألانمهتوقجتني

FrancisPaul-ة4 Prucha،1995،481ص.

.509ص،عجرملاسفن-ة4

.43ص،EdwardLazarus،1999-ة23

.276ص،1998،زنوميسفيج-ة4
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ةوقلابمتتايمحملايفدونهلاعضونأيه،ةجيتنلاهذه

نيبةقالعلافنعلامسوةيلهألابرحلاةياهندعبذإ،ةحلسملا

ةراضحلاىلإمهقوسةعيرذتحتو،ةيكيرمألاةموكحلاودونهلا

ةسايسلانمزيفةيدنهلابورحلامظعمتبشنتايمحملايف

ناكامبريذلايدنهلافقوميه،ىرخألاةبقعلاو،ةيملسلا

وذفانهققحتناكمإركنأيذلاعيرسلالوحتلااذهًاضفاروًاباترم

دونبريرمتلاةسايسلاعفداممنمزلاكلذلاجرنمةريصبلا

مهومهملعنودتادهاعملايفدونهلاىلعيفةعارزلاضرف

،رضحتلاسرغيملو،"رتوتلادازاموهونأشلاباحصأ

مالسلاةسايساهتراتخايتلايضارألانإفدونهلاقفاوولىتحو

لجرلااهببغرياليتلايضارألاتناكدونهلارارقتسال

وأةعارزللةحلاصريغاهنأةطاسبلكبينعيكلذو،ضيبألا

وهوةراضحلاطورشليدنهلاعضخولىتحبيقنتلاوأيعرلا

اولبقمهنكلو،؟؟؟؟نيمغرمنورخآو؟7نيضارضعبلاهلعفام

دونهلانمريثكضفرمعن،؟"ليدبالثيحرمألاةياهنيف

ةموكحلانأاونظو،ةيادبلايفةعارزلاةسرامم"وسلا"لثم

نعمهيلختلباقمًادجةليوطةدممهماعطإبةلكومةيكيرمألا

يذلاتقولايفلمعللنيرطضماوسيلمهنأو،ءادوسلالالتلا

ىلعدونهلادامتعابيهتنتاهتمهمنأهيفدقتعتةموكحلاتناك

ريثكتبهذةياهنلايفلمعللدونهلاهجتاامدنعنكلو،مهسفنأ

ةيعيبطلاقئاوعلاوةيرشبلاتابقعلاةجيتنىدسدوهجلاهذهنم

.RobertM-ة45 Utley،2002،164ص.

.GeorgeE-ة45 Hyde،1975،246ص.

.320ص،ClarkWissler،1989-ة27

|PaulaMitche-ة828 Marks،1998،205-204ص.

.RobertWـ829 Larson،1997،218-217ص.
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ةقطنملاهذهيفتلشفةعارزلادوهجنأكلذ،"اهوهجاويتلا

،ةكأضيأضيبلالشفدقفدونهلالشفامكو،83أكاذنآ

الةيبضهوةلحاقوةفاجتايمحملايضارأتناكراصتخابو

نمبلطضيبألالجرلانأيأ،ةيعرللالوةعارزللحلصت

نأةعارزللنكميالثيحًارضحتمًاعرازمحبصينأيدنهلا

هيفتبرستيذلاتقولايفةعاجملاورقفلاهنعجتنامم،ومنت

انهو،؟؟ضيبلايديأىلإ"ةضئافلا"ةيدنهلالئابقلايضارأ

نكميالنييناسنإللةدايقلاحنميذلاةعفنملاعفادنأفيكرهظي

نمةيادبلايفاجنامبريذلايدنهلاحلاصيفقيرطلالمكينأ

ةايحلانألةدابإلانمرخآًاعونهجاوهنكلوةدابإلاراصنأةضبق

رئاسخيفتببستضيبألالجرلاةعفنملظتحتتايمحملايف

نيخرؤملادحأفصيو،بورحلاهبببستاممربكأةيرشب

رئاسخةدايزتناكةيدنهلابورحلايفةدعاقلانإهلوقبدهشملا

اههجاويتلامئازهلايفىتحةيدنهلارئاسخلانعضيبلا

نويلصألاناكسلااهبينميتلامظعألارئاسخلانإو،دونهلا

ةيقيقحلاةميزهلااوهجاوثيحتايمحملايفمهتايحةجيتنتناك

.ةأضيأًايددعوًايعامتجاوًايداصتقاوًايسايس

يضارألابدونهلاديوزتيفةموكحلاريصقتنكيملو

فدهلاقيقحتلةيفاكلانؤملاوةمزاللاتاودألاوةمئالملا

.104-103ص،EdwardLazarus،1999-ة39

WarrenA.BeckandYnez-ة34 D. Haase،1992،2ص.

.63ص،EdwardLazarus،1999-ة32

.127ص،TonyBoddington،1977-ة33

-DavidJ. Wishart،1994،166رص.

-|Charles M.Robinson،1996،261و29رص.

NewStandard-ة34 Encyclopedia،1999،ص9جI-89a - |-89b.

Clarkـة835 Wissler،1989،311ص.
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ةبرجتلاحاجنهجويففقويذلاديحولاقئاعلاوهدوشنملا

تاكلتممةيامحنعيمسرلازجعلاكانهناكلب،؟؟؟؟؟؟ةينيدمتلا

ةماهلاقئاوعلانمًاضيأةيطارقوريبلاوداسفلاناكو،؟7دونهلا

تاعاجمىلإتادعاسملالوصويفرخأتلاببستامًاريثكذإ

اتوسينيميفثدحامكدونهلاةروثمثنموضارمألاراشتناو

نمنيدسافلاةطلستحتدونهلاعضوىلإةفاضإلاب،(1862)

نورثياوناكنيذلانينومملاوءالكولاوراجتلاوةموكحلالاجر

ناكسلتخيتلاتادعاسملاباسحىلعةديدعلئاسوب

ءالؤهناكو،مهسفنأىلعدامتعالانمنونكمتيامثيرتايمحملا

يفنوشغيوأتادعاسملاهذهىلعنولوتسيامإنودسافلا

تماقكلذلكىلإةفاضإلابو،اهتيمكنمنوصقنيوأاهتيعون

لجرلالهجو(لويسلاودارجلاوفافجلاك)ةيعيبطلاثراوكلا

نملعجاهليدنهلايقلتعمواهعملماعتلاةقيرطبضيبألا

قيبطتىلعترصأاهنألًايلاصنتسا-أقارشتساءاضيبلاةيؤرلا

،ءيشبيهاهعقاولتميالرياغمعقاوىلعةصاخلااهاؤر

لحاسلايفالإحلصتالةيعارزقرطقيبطتىلعرارصإلاف

مايقلامدعوءيشبىمظعلالوهسلاعقاوللتمتالويقرشلا

كسمتلاببسبةضورفملاقرطلابلادبتساللةداجةلواحمب

ةيقبعمةدحتملاتايالولالاحوهامك)؟؟؟قيضجذومنب

بابسأليدنهلاةيؤربمامتهالامدعو،(مويلاىلإبوعشلا

يتلاة؟"ةيعارزلادوهجلاضاهجإىلإىدأكلذلك،ة33لشفلا

|PaulaMitche-ة35 Marks،1998،205-204ص.

-DavidJ.Wishart،1994،58رص.

.DonaldJ-ة37 Berthrong،1992،19ص.

838-RobertM. Utley،2002،240ص.

Clarkـة839 Wissler،1989،318ص.
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بسانيامالإىرياليذلايلاصئتسالا-قارشتسالاىلعتماق

.ةقلطملاةنميهللًاديهمتكلذوعقاوللًافالخناكولوهتاعانق

ىلإتادهاعملابةنومضملادونهلايضارأمظعملاقتنا•

يضارألاىلعنينطوتسملاقفدتوضيبألالجرلاةيكلم

قيدص"نمحارتقابردصيذلاصيصحتلانوناقناك:ةيدنهلا

ةيلاعفرثكألاةليسولاوه(1887)زوديرنهروتانسلا"دونهلا

يتلاوالصأةليلقلادونهلاتايمحميضارأىلعءاليتسالايف

ةحلسملاةمواقملانمةليوطةلسلسدعبتادهاعملامهلاهتنمض

ةليسولامه"نويناسنإلا"ناكو،اهوهجاويتلاةديدشلامئازهلاو

دقو،دونهلايضارأنرمةيقابلاةيقبلاىلعءاليتسالااهبمتيتلا

اياونلاباحصأونيعماطلانيبقباطتلااذهنوخرؤملاظحال

ةخسنىلإيدنهلاليوحتتناك"ةبيطلا"مهتيننأل،؟؟"ةبيطلا

ضرأةعطقيفلمعييذلاندمتملاضيبألالجرللةقباطم

نماورظتناو،اهنمهتوقىلعلصحيوةيصخشةيكلماهكلمي

ريجهتلاتايلمعهزاجنإنعتزجعامزجنينأديدجلانوناقلا

تالواحمنماهريغوسئانكلاوسرادملاوبورحلاو

|PaulaMitche-ة849 Marks،1998،169ص.

FrancisPaul-ة44 Prucha،1995،632و564ص.

-RobertM. Utley،2002،246ص.

-PaulaMitche| Marks،1998،232رص.

-AngieDebo،1983،300-299ص.

-DavidJ. Wishart،1994،57رص.

-DavidA. Nichols،2000،197و159و149و147رص.

-DonaldJ. Berthrong،1992،119ص.

-EdwardLazarus،1999،108و30ص.
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نطوتسملانيبحلاصملاقباطتةعيرذتحتو،؟؟؟نيدمتلا

ًاراضضيبلابكاكتحالاناكامدعبو،؟؟؟ضرألابحاصو

نمحبصيلةأجفةمغنلاتريغت،تايمحملايفدونهلالزعاذهلو

مهتاداعباستكالضيبلامهناريجبكاكتحالادونهلاحلاص

لكىلعءاليتسالاينعياذهنإف"ةفدصلاب"و،؟؟؟ةيراضحلا

يضارأاهتفصبةيعاشمةيكلملئابقلااهكلمتيتلايضارألا

روعشلاويناطيتسالاددمتلادييأتناكو،ةجاحلانع"ةضئاف"

زودنوناقعورشمرارقإىلإعفديذلاوهًايمتحهنوكب

ةسايساهيفتغلبيتلاةرتفلانأظحاليو،؟"يناسنإلا

يتلااهسفنيه،؟؟؟(1910-1900)اهتورذصيصحتلا

ةمواقملارهاظمرخآىلعءاضقلاوموختلاقالغإتبقعأ

تايالولاىلإةرجهلااهيفتغلبيتلاةرتفلااهسفنيهو،ةيدنهلا

نويلم8.8اهيلإلصونيح(1910-1901)اهتورذةدحتملا

تقولاسفنيفتقاضوًاعيمجمهباعيتسانمتنكمت،"7رجاهم

يفلوألاقحلاباحصأنييلصألاناكسلانمةليلقلاةلقلاب

نويلمعبرنعنوديزيكاذنآاونوكيملنيذلاوضرألا

نمتبحسيتلا"ةضئافلا"يضارألانأبيرغلاو،؟؟؟ةمسن

ًارفقيضارألادشأمهلتكرتوهنوكلمياملضفأتناكدونهلا

Rogerـ842 L. Nichols،1999،235ص.

FrancisPaulـة843 Prucha،1995،664و637ص.

844-RogerL. Nichols،1999،235ص.

-EdwardLazarus،1999،104ص.

FrancisPaul-ة45 Prucha،1995،662-661ص.

|PaulaMitche-ة49 Marks،1998،232ص.

NewStandard-ة47 Encyclopedia،1999،121ص18ج-U.

|Russeـة848 Thornton،1990،160ص.

482



يفزودنوناققيبطتلظيفف(!)ًاضيأ"ةفدصلاب"،؟؟"اروبو

اثلثضيبلاةيكلمىلإلقتنا1934-1887نيبةدتمملاةرتفلا

نماموهالكوأةحاسمفعضىلإلصتةحاسمىلعءاليتسالا

لصأنمنادفنويلم76دونهلادقفذإ،"نييلصألاناكسلا

،"نادفنويلم52ىوسمهيديأبقبتيملونادفنويلم138

مهيضارأنم%62نمرثكأدونهلاتدقفأمالسلاةيلمعنأيأ

ماقرأكانهو،ةقباسلاتاقافتالاوتادهاعملابمهلةنومضملا

155لصأنمنادفنييالم103ةراسخنعثدحتتىرخأ

نم%66اورسخمهنأيأنادفنويلم52ىقبتيلنويلم

الوبورحلانكتملةجيتنلعفلابهذهو،952ةنومضملامهيضارأ

ناميألادعباهثادحإىلعنيرداقريشبتلاالوميلعتلاالوليحرتلا

ريضحتلاونيدمتلاامأ،ةيكيرمألاةموكحلااهتمسقأيتلاةظلغملا

،اكيرمأيفيبوروألاناطيتسالاةيلمعلًايدجًافدهًاموينكيملف

ةطلسلاوةموكحلاجمانربيفال،ة53ةياهنلامأةيادبلايفءاوس

دونهلانيدمتلةمزاللاتاناكمإلاصصختملثيحةيعيرشتلا

جمانربيفالو؟؟؟مهيلعةياصولانعلواطتملاثيدحلامغر

ةرممهبكاكتحالاتبثأنيذلانييداعلاضيبلانمدونهلاناريج

زفحيذلاعشجلاوعمطلاةجيتندونهلاىلعلابومهنأىرخأ

هميلعتنمألدبهتقرسويدنهلاهراجبهنىلعضيبألاراجلا

NewStandard-ة43 Encyclopedia،1999،ص9جI-89a.

859-WilliamBrandon،1985،388ص.

85-PaulaMitche| Marks،1998،271ص.

Roger-ة54 L. Nichols،1999،235ص.

.169و55ص،عجرملاسفن-ة53

854-DonaldJ. Berthrong،1992،328ص.
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ةاضقلانممعدبكلذوةموسرملاةطخللًاقفوة55هداشرإو

ةلدألانولمهيونوناقلاىلعنولياحتينيذلانييرصنعلا

.856تانيبلاو

ةعطاقملايفاهندمتبضيبلارقأيتلاسمخلالئابقلاامأ

يفةيراضحلااهتبرجتترمُديتلاواموهالكوأيفةيدنهلا

يفعومدلابردةلحريفليحرللترطضاوةيبونجلاتايالولا

صيصحتلاقيبطتناكدقف،رشععساتلانرقلاتاينيثالث

تفاعتامدعباهنمءربلاعطتستملاهيلعةديدجةثراكيناسنإلا

تصلقتدقو،ةيكيرمألاةيلهألابرحلاوليحرتلايتثراكنم

قلعو،طقفنادفنويلم1.5ىلإنادفنويلم20نماهكالمأ

يثلثنإلوقلابيناسنإلاصيصحتلاجئاتنىلعنيخرؤملادحأ

ةيفاكريغتاحاسمبوأًايلكضرأالباوحبصأاكيرمأدونه

اوناكنيذلاءالؤهلاحةخرؤمتفصوو،؟7اهيلعةايحلل

لالتلاىلإاوبحسنامهنأب،ةيناسنإلاتاسمللادعب،نيرضحتم

ةدافإلامتاذهبو،ةيقالخأروهدتورقفةايحاوشاعوتاباغلاو

قيقحتنودنيعماطلافادهأقيقحتيفةيناسنإلالويملانم

ضارأيفدونهلاعضوتضتقايتلاةلماكتملاةيناسنإلاةيؤرلا

مهقوقحنامضوةعارزلامهميلعتتابلطتمبمهديوزتوةمئالم

لالغتسالاةسايستبلغتذإ،ةت"قبطيملكلذنكلوضرألايف

مدعو،"يكيرمألاعمتجملايفيدنهلاباعيتسافدهىلع

.288و283و254و241رص،عجرملاسفنـ855

.339ص،عجرملاسفن-ة55

857-PaulaMitche| Marks،1998،271ص.

.329ص،AngieDebo،1983-ة58

Paulaـ859 Mitche| Marks،1998،220-219ص.

.232ص،عجرملاسفن-؟تا"
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نأدكؤيهاعدايذلاجذومنللىتحضيبألالجرلاصالخإ

نكتملنيفيظنلاةساسلاضعباهبضرتعيناكيتلاقئاقحلا

عمطلاوهاهبذخألاعنميناكامنأواهرصعةقباسوأةلوهجم

رقأسرجنوكلانأعامطألااياونىلعةلدألاىوقأنمو،رثكأال

ىلإهتافودعبيدنهلاةيكلملاقتنابحمسيًانوناق1902ةنسيف

نلعأاملكضقانياموهوةثرولاقيرطنعضيبألالجرلا

ىلعةرباثملاولمعلايدنهلاميلعتنعزودنوناقلااياوننم

نمدونهلانمريثكديرجتبديدجلانوناقلاحمسوةيدرفلاهتيكلم

"دوصقمريغ"نوكيدقو،رمدمرثأهلناكامممهكالمألك

(!)861ةداعلاك

سيئرلانيخرؤملادحأفصي:أداسفدشألاةرادإلا•

نمهنوكبمالسلاةسايسنشديذلاتنارغسيسيلوييكيرمألا

ةقادصلانأنظيناكو،نيرخألاىلعمكحلايفلاجرلافعضأ

ةرتفتناكاذهلو،ًانيمأوًاصلخموًايفوناسنإلالعجبةليفك

نكتملنإيكيرمألاخيراتلايفًاداسفتارتفلادشأنمهتسائر

ءافعضلادونهلاىلعداسفلااذهسكعنادقو،ة5ةبطاقاهدسفأ

ىرنامككلذو)،ضيبألايكيرمألابعشلاهنمىناعاممرثكأ

ةينويهصلاتارادإلاداسفنميناعينيطسلفبعشنأمويلا

.(نايكلابعشهنميناعياممرثكأ

ءادوسلاةعمجلاكةيلاتتملاحئاضفلانمريثكلاكانهو

يكسيولاةباصعوروجألاىلعءاليتسالاوهيلبومتيديركو

-AngieDebo،1983،304ص.

85-DonaldJ. Berthrong،1992،295و280ص.

852-Edgarl. Stewart،1987،133-132ص.

485



يهحئاضفلاهذهرهشأو،"؟بانلببرحلاريزوةحيضفو

Creditهييلبومتيديركةحيضف Mobilier(1869)ثيح

ىلإيراقلايديدحلاطخلاءانبلاومأليوحتلةلواحمتناك

هييلبومتيديركمسابةكرشتئشنأاذهلو،نييمسرلابويج

ءاضعأرابكلامهسألكشىلعلاومألاهذهىلعلوصحلل

ىلإةحيضفلاتدأدقو،ةموكحلايفظومويروهمجلابزحلا

ةحيضفامأ،”؟؟تنارغسيئرلابئانلاةيسايسلاةايحلاءاهنإ

Williamبانلبمايليوبرحلاريزو W. Belknap

زكرميفهنيعنممىواشرهيقلتببسبتناكف(1876)

ةحيضفلاهذهراثأيذلاناكو،ةدونهلاعمةحبرملاةراجتلل

نرقلاةكرعمبتهتنايتلا،لوهسلادونهىلعةلمحلالبق

ببسبرتساكجروجلارنجلاوه،باتكلااذهعوضومريغصلا

حلاصلةبيرغةروصبتاقيقحتلايفدهشيسوةيسايسلاهتاحومط

يديأىلعةلماعمءوسنممهبيصيامىلعىكابتيودونهلا

نععافدلاانهةعفنملايضتقتثيح)نييلوصولاونيديفتسملا

يذلاتنارغسيئرلاقيقشدضهتداهشيفنوكيسو(دونهلا

ةدايقنمهئافعإل،دعباميفرتساكاهبماقةفلاخمةصرفزهتنيس

هذهلديدشلارتساكقوتمغردونهلاىلعةلمحلاريباوطدحأ

هتكراشمةداعتسالعيطتسياملكبلارنجلاموقيسو،ةكراشملا

يريتدرفلألارنجلاهدئاقمامأًايكابعكرينأىلإرمألالصوو

يفةمدخلاىلإهتداعإلسيئرلاىدلطسوتلايفهتدعاسمًابلاط

ةرمإتحترتساكنوكينأىلعنكلومتاموهو،ةلمحلا

.RobertA-ة53 Rosenbaum،2003،145ص.

TheNewYorkPublic-ة864 Library،1997،192ص.

855-RobertA. Rosenbaum،2003،32ص.
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ىلعلوصحلاىلعكلذدعبرتساكلارنجلالمعيسو،؟"يريت

/وينوي25ةكرعملامويهفتحيعسلااذهيفنوكيلدرفنمرصن

.هركذقبسامك1876ناوج/ناريزح

نييلصألاناكسللةيكيرمألاةسايسلاةلماعميفداسفلانكيمل

ةسايسنمزبوأهدحوتنارغسيسيلويسيئرلادهعبًاصاخ

بلاطىتحاهتأشنذنمةيروهمجلاداسفلااذهقفاردقف،مالسلا

ةراجتلايفعادخلاعنملعيرشتبنطنشاوجروجلوألاسيئرلا

ةنجلريرقتهنعثدحتيلًارمتسمشغلااذهلظو،دونهلاعم

هنأهيفءاج(1869)ةيكيرمألاةيلهألابرحلادعبةيمسر

ناكموختلاةقطنميفنوناقلاىلعنيجراخلاوصوصللةفاضإ

نومدختسينيذلا"نيمرتحملا"لاجرلانمةريبكةعومجمكانه

يتلاحابرألايفًاعمطدونهلادضبورحلالاعشإلمهذوفن

يموكحلاقافنإلاوناديملايفشيجلادوجونممهبويجلخدت

ةفاحصلانأىتحًامولعموًاعئاشناكرمأوهو،كلذىلع

اذهانركذيالأ)"ةيدنهلاةباصعلا"بقلةقبطلاهذهىلعتقلطأ

بورحلاتلعشأيتلاوةيكيرمألاةرادإلايفةقحاللاتاباصعلاب

.(؟حابرألالجأل

مهنمو،ةباصعلاهذهسأرمهنودسافلانويسايسلاناك

اوناكنيذلاةيذيفنتلاةطلسلاوةيعيرشتلاةطلسلاءاضعأ

لصتتةحبرمفئاظويفمهفراعمنييعتلمهذوفننومدختسي

ناكو،دهعتملاوأليكولاوأرجاتلاةفيظوكةيدنهلاتايمحملاب

نيذلامهةيدنهلانوئشلاضوفموةيلخادلاريزووسيئرلا

لكو،دعباميفسرجنوكلاقيدصتلانتلتانييعتلاهذهبنوموقي

855-Edgarl. Stewart،1987،139-120ص.
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مهبراقأىلإةفاضإلابمهلنيعباتلانيفظوملاونيلوئسملاءالؤه

حلاصملاوىواشرلابمهفدهتسييذلايلاملاداسفللةضرعاوناك

.تانييعتلاريرمتلىرخألا

نعءارثإلاهنكميناكفةيمحملانعلوئسملاليكولاامأ

دونهلانماهيقحتسمىلعتاصصخملاعيزوتمدعقيرط

ءالكولاعمجدقو،يجراخلاقوسلاىلإاهعيبواهيلعءاليتسالاو

ليكولابتارنأمغرمهنييعتةياهنيفةمخضتاورثنودسافلا

ةيمحملايفدونهلاددعميخضتهنكميناكامك،اليئضناك

يفربكأةصرفهيطعياممتادعاسملاةيمكنمةموكحلاديزتل

نيفظوملانمضهفراعمجردينأًاضيأهنكميو،اهبفرصتلا

فئاظولاهذهدوجومدعمغر(الثمنوسردم)ةيمحملايف

بتاورلاةمئاقيفغلابملانمديزينأكلذكهنكميو،اهيفًاساسأ

ىلعلصحيلةيمحملايفالعفنيدوجوملانيفظومللعفدتيتلا

.هسفنلقرفلااذه

نيذلانيعشجلاراجتلاعمنواعتلابلمعيليكولاناكو

ةدعاسمبنولوتسياوناكذإ،ةيدنهلاةباصعللرخآًادفارنوفلؤي

نولصحيالدقنيذلادونهللةصصخملاتادعاسملاىلعليكولا

راجتلاهيلعيلوتسيفيقابلاامأمهلصصخملارشُعىلعىوس

مهنمريثكلاىرثأةقيرطلاهذهبو،مهسفنأدونهللهعيبباوموقيل

.امخضءارث

اودعويتلاعئاضبلابدونهلادوزيناكيذلاوهفدهعتملاامأ

عئاضببمهديوزتقيرطنعيرثيناكو،تادهاعمللًاقفواهب

مادختساللحلصيالماعطكةدوجلاضفخنمىوتسمتاذ

تالظملاكالصأاهنوجاتحيالعئاضببوأالثميرشبلا

نمرثكأةعفترمراعسأىلعلصحيناكًانايحأو،تايسومانلاو
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لصحيًاطيسودهعتملاناكًانايحأو،هعئاضبريظنقوسلارعس

ًانايحأو،"7لقأرعسبرخآدهعتمنيمأتلباقمعفترمرعسىلع

ةموكحلاهبشغيامةيفخلالئاسولانمركتبيدروملاناك

ىلعألوأرمتةجودزمسايكأيفنيحطلانحشيناك،دونهلاو

متيثيحةرواجمةفرغيفلخدتمثاهمتخيفةموكحلابقارم

اهمتخيلبقارملاىلعةيناثلخدتوموتخملالوألاسيكلاعزن

ةدوعوملاةيمكلافصندونهلاملستياذهبو،ىرخأةيمكاهتفصب

بناجألانودروملاناك)؟؟؟ةموتخماهلكةيمكلاًايمسراهنكلو

مهتامازتلابنوفيالقارعلاىلعمرجملاراصحلاضرفءانثأ

."(نييقارعلاىلعةميخوجئاتنهلناكاممًاضيأ

نيذلاضيبلاناكسلاكلذكةيدنهلاةباصعلاناكرأنمو

نمبسكتلايفنيعراباوناكنيذلاوةيدنهلاتايمحملابنوطيحي

جورخلابنوزيمتياوناكودونهلاباسحىلعةموكحلالاومأ

زخوبروعشلامدعوحالسلامادختساةعرسونوناقلاىلع

يتلاةيمهولاصصقلاعارتخابسكتلالئاسونمو،ريمضلا

نيومتلايدهعتمديفيكلذنألناديملايفشيجلادوجويعدتست

دونهلاةقرسليهستبوأ،تامدخلابدونجلانودوزينيذلالقنلاو

ىلعلوصحللةقاعملادايجلاكةديفملاريغتاناويحلاضعبل

،"7"ةداعدونهلالاومأنممتياموهو،ةموكحلانمتاضيوعت

دحأنأنيخرؤملادحأركذةرهاظلاهذهمجحىلعةلالدللو

الًادرف1300يوتحيناكيذلاودونهلاليحرتتاركسعم

897-JohnD. McDermott،1998،6-4ص.

.GeorgeE-ة58 Hyde،1975،235ص.

.140ص،2003،زنوميسفيج-ة53

.JohnDـة870 McDernnott،1998،7-6ص.
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نمدرف600مهلوحركسع116نعمهنيبلاجرلاددعديزي

.؟؟7أ(1863)مهلةموكحلاتاصصخمنمبسكتللضيبلا

يرادإلاويسايسلاداسفلانأنوخرؤملارقيماعلكشبو

،"7يناسنإلانيدمتلاجمانربلشفلةسيئرلابابسألانميلاملاو

اذهحبكنمنكمتتملةيملسلاتنارغسيئرلاةسايسنأو

جمانربلااذهلةيرظنلاناكرألاعيمجنأانضرفولف،"7"داسفلا

باشيذلاداسفلانإف،حاجنبقيبطتللةلباقوةحيحصتناك

نيلوئسملارغصأىلإألوزنةيروهمجلاةسائرنًماءدباهيذفنم

مدقتيأقيقحتلسيلوبسكتللةليسوجمانربلااذهنملعج

.نييلصألاناكسلل

ةياعرتحتًارصقمهتفصبنييلصألاناكسلاقاحلإ•

ةسايسلظيف:مهلالقتسابفارتعالاءاغلإوةيكيرمألاةموكحلا

لئابقلاةيلالقتسابيلكشلافارتعالاءاغلإًايمسرمتمالسلا

بجياهتاذبةمئاقًاممأاهنوكو1832ةنسيفرقأيذلاةيدنهلا

ةنسيفف،ةيجراخلادالبلاعمتاقالعلاكاهعمتاقالعلانوكتنأ

تلوحتولئابقلاهذهعمtreatiesتادهاعملادقعيغلأ1871

سلجمدقفو،agreementsتاقافتادقعىلإةيسامولبدلا

يديأبرمألاراصوتادهاعملاىلعقيدصتلاراكتحاخويشلا

ًايرورضناكهنكلو،"7طقفًايلكشقرفلاناك،ًاعمنيسلجملا

ةموكحلاةياصوتحتمهتفصبدونهلاعضوًباينوناقفارتعالل

.DavidA-؟7 Nichols،2000،122ص.

.RobertM-؟72 Utley،2002،226-221ص.

PaulaMitchell-؟73 Marks،1998،203ص.

874-RalphK.Andrist،2001،246ص.

-RobertM. Utley،2002،154ص.

490



جارخإىلععاطتسملاردقةصيرحةيبرغلاممألاو)ةيكيرمألا

عشبأباكتراعنميالاذهنكلو"ةينوناق"ةروصباهتنميه

"نوحلصملا"ضريملكلذعمو،("نوناقلا"ةلظمتحتمئارجلا

تمربأيتلاتادهاعملابوةيلبقلاتانايكلابفارتعالارارمتساب

مهروظنمعمضراعتيقبسامنألكلذو،"7"1871ةنسلبق

موجهلارمتسيسو،هتلكاشىلعدونهلاخاددندارييذلارضحتلل

ىوعدبةيدنهلاةيوهلاوزيمتلارهاظملكوةدايقلاوةليبقلاىلع

.اهنميدنهلا"ذاقنإ"

امدعب:97؟هنعليدبةماقإمدعويدنهلاعمتجملاميطحت•

تشمهف،هنايكوهتدمعأىلإاهماهسبيوصتبيدنهلاعمتجملا

ىلعنوقفاوي"نييمدقت"ءامعزقالتخابنييديلقتلاءامعزلا

بيرغتلاءامعزقفاوامك)؟"77"ينيدمتلا"يكيرمألاجمانربلا

دونهلاعيجشتو،(اندالبيفةيبرغلاوةيكيرمألاجماربلاىلع

ليكوللًاعباتوًايرظن"هسفنميعز"صخشلكنوكينأىلع

نؤملاعيزوتةطلسعزنبكلذوًايلمعةيمحملايفيموكحلا

يموكحلاليكولابدونهلاطبروءامعزلانمتادعاسملاو

ةموكحلاتدارأنيذلاءامعزلاناكملتحيهلعجاممةرشابم

ىلعيلوتسيومهنمدونهلا"ريرحت"ةيريخلاةيناسنإلانممعدب

875-FrancisPaul Prucha،1995،533-532ص.

.RobertM-؟75 Utley،2002،251و236ص.

-FrancisPaul Prucha،1995،598رص.

|PaulaMitche-ة977 Marks،1998،202ص.
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لالقتسالارهاظمك)ًايساقًامكحمكحيطلستمدرفوهو،مهذوفن

رثاكتو،(برغللةيحاطبنالاةيعبتلاةقيقحيفختيتلااندالبيف

دعب"ءارمحلاةميغلا"ةلاكويفديازتمهددعنأىتحءامعزلا

نيتنسنوضغيف63ىلإ12نمريغصلانرقلاةكرعم

هلعفيوهلعفاماذهو)ةيكيرمألاةموكحلانمحضاوعيجشتب

طوقسذنمدستقرفةدعاققفواندالبيفنويكيرمألاونويبرغلا

ضيورتيفمهيلعدمتعييكيرمألاليكولاحبصأو،(ةفالخلا

.؟7؟تالاكولاةايحاوداتعيملنيذلانيبراحملا

نودوقياوناكنيذلامهنييديلقتلاءامعزلانأىسننالأبجيو

ماهستهجتااذهلويكيرمألاددمتلادضةمواقملابورح

يفنلابوأتاطلسلاعزنوشيمهتلابءاوس،"7"مهدضموجهلا

ىلعةموكحلاتلمعامك،لايتغالاولتقلاىتحوأسبحلاو

ىلعنيمئاقلاشيمهتو؟"اهتنايدعمقبةيدنهلاةفاقثلاميطحت

ريشبتلابو؟؟؟؟اهتيوهىلعنوظفاحينيذلا؟؟؟؟أاهرئاعش

نولبقيمهلعجو؟؟؟دونهلانمةمواقملالاصئتسالةيحيسملاب

ةسايسيهو،"نيرطخريغةربارب"ىلإنولوحتيوعوضخلاب

.99-98ص،EdwardLazarus،1999-؟78

-RobertM. Utley،2002،241ص.

.317رص،ClarkWissler،1989ـ

-PaulaMitche| Marks،1998،203لص.

-GeorgeE. Hyde،1993،230ص.

.199ص،RalphK.Andrist،2001-ة879

-DonaldJ. Berthrong،1992،211ص.

.114-113ص،JeffreyOstler،2010-؟ة9

FrancisPaul-ةف Prucha،1995،842و647-646ص.

882-AlvinM. Josephy،1989،78-77ص.

883-RobertM. Utley،2002،129ص.
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نعاهتفاقثرشنبكلذكو،ة؟؟ضيبألاوزغلاتايادبلعجرت

ناكناجساهسسأيتلا(1879)ةيلخادلاسرادملاقيرط

هذهتناكو،؟"اديرولفىلإنييفنملادونهلاسبحىلعفرشي

ىلإيدنهلالوحتملودونهلالافطألةيلعفًانوجسسرادملا

يفو،هدايقلهسيًاضورمًاصخشهتلعجلبضيبألاندمتلا

يفهيفلبقُيمليذلاتقولاسفنيفيديلقتلاهعمتجمنعةبرغ

ةيحيسملابريشبتلاوميلعتلارشنناكاذهبو،"ضيبألاعمتجملا

ةدحتملاتايالولاةوقبراهبنالاو(ققحتيمليذلا)لمعلاجذومنو

لئاسولانمرثكأهتمواقمىلعتضقويدنهلاتديقلماوع

ةلاكويف"وسلا"ةسردمنأنوحلصملاىهابتيو،ةيركسعلا

لتقلاةورذيفلمعلانععطقنتملربونصلالابج

اذهو)؟؟؟71890ةنسةيمحملابتفصعيتلاتابارطضالاو

ركذتننأبجيو،(يركفلاوزغلالوعفمنعنولءاستينمللثم

وأ)هميلعتنإفهلتقنمصخرأيدنهلاماعطإناكامكهنأًامئاد

.ة9هلاتقنمكلذكصخرأ(هنيجدت

مهتدرج،نوسيبلاوهودونهلاتوقردصمىلعءاضقلادعبو

لئابقلاتناكيتلاةيعاشملايضارألانمةدحتملاتايالولا

ىوعدبةليبقلاميطحتقيرطيفىرخأةوطخكلذناكواهكلتمت

.RobertA-ة884 Willianns،1992،199-198ص.

.218ص،عجرملاسفن-ةق

.57ص،FionaMacdonald،1993-ة886

-AngieDebo،1983،288ص.

-RobertM. Utley،2002،245ص.

-EdwardLazarus،1999،102ص.

FrancisPaulـة887 Prucha،1995،731-730ص.

.9ص،ClydeEllis،1996-ة888
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دعبمهيلعتعقوةيثراكجئاتننمهانيأراممغردونهلانيدمت

.(1887)صيصحتللزودنوناققيبطت

لبقامذنممئاقلاةلقتسملاةيدنهلاةيالولاملحلتق•

قيبطتمتةيملسلاةسايسلالظيف:ةيكيرمألالالقتسالا

ةضرعمهكرتوعاشملامهيضارأدونهلابلسيذلازودنوناق

ةعطاقملايفةندمتملاسمخلالئابقلاتلواحدقو،رقفلاوسؤبلل

ةعيرشلظيفاهسفنأذقنتنأ(ةيلاحلااموهالكوأ)ةيدنهلا

داحتالالوخدل(1905)عورشمبتمدقتوضيبألالجرلا

اذهضفريكيرمألاسرجنوكلانكلوةلقتسمةيالوبيكيرمألا

تاموكحلاعيمجلحوةيدنهلاةعطاقملادوجوىهنأوعورشملا

تجمدأوناطيتسالللئابقلايضارأتحتفو(1906)ةيدنهلا

ءاضيبةيالوىلإتلوحتيتلااموهالكوأةعطاقميفًاعيمج

ضهجأدقلثاممعورشمناكو،1907ةنسيفداحتالاتلخد

ملحلااذهناكاذهبو،ة391888ةنسناكملاسفنيفًاضيأ

مطحتتاءارجإبةيكيرمألاةروثلاذنمةرملكيفهجاوييدنهلا

اليبرغلاناطيتسالانأىلعلدياموهو"ةيدنهلاةيموقلا

لكيفتبثاماذهونييلصألاناكسلاعمةليسوةيأبشياعتي

يملاحلغيلبسردوهو)يبوروألايناطيتسالارامعتسالادالب

.("بنجىلإًابنج"ةنياهصلاعمشياعتلا

ةيحيسملاسئانكلاونينيدتملانيحلصملاءادأفلتخاله•

نأىلإعجارملاريشت؟نييناملعلانييسايسلاءادأنع

.309ص،AngieDebo،1983-ة83

.303ص،عجرملاسفن-ةألا"

.309ص،عجرملاسفن-ة31
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يفةيكيرمألاةسايسللةيركفلاتاقلطنملاسفناونبتنيحلصملا

قوفتومهتراضحونييلصألاناكسلاةينودنعءاوساهنمز

يدنهلاةيوهىلعءاضقلاةرورضنعمأءاضيبلاةراضحلا

عمًايلعفةينيدلاتائيهلاتفلاحتو،هتايحىلعنكيملنإو

ددمتلاقيرطاهلتلهسواهنمزيفةيداملاعامطألاسرشأ

اهسفنلترربوةوقلابنييلصألاناكسلاىلعاهاؤرتضرفو

يتلاةيلاصئتسالا-ةيقارشتسالاتاريربتلاىلإءوجللابكلذ

مهفتملذإ،اندالبيفرامعتساللدهميذلاقارشتسالاترظن

يعامتجالابيرختلابهبأتملف،اندالبيفةيرامعتسالاتارادإلا

ملودونهلادضتمدختسايتلاةفينعلاتاسايسلانعجتنيذلا

ةلحاقلايضارألاكمهيلإمدقيذلاليدبلاةيافكمدعبًاضيأهبأت

نيدمتلاىلدنرغةعيرذبو،892ةعارزللةمئالملاريغةعيبطلاتاذ

ًافنعتاسايسلادشأنع"نوحلصملا"ءالؤهعفادةوقلابولو

وألمعلاىلعمهرابجإلدونهلاعيوجتبملسلاتقويف،ًافرطتو

،مهنمعقوتيامكرضحتبكولسلاوأسرادملاىلإمهئانبألاسرإ

تقويفو،893ةوسقلاهذهلينيدلاريربتلاراضحتساعم

ىتحناكاموهو،ةيعامجلاتابوقعلاوتالاقتعالابتامزألا

هانظحلدهشموهو)؟؟"هيفمهتاراجمنعنومجحينييركسعلا

ناودعتايلمعةدايقبينويهصلاراسيلاموقينيحاندالبيف

نكيملذإدحلااذهدنعرمألافقيملو،(هسفننيميلااهنعمجحي

اوكراشومهريغنًماديفظنأةينيدلاتائيهلاوسئانكلاوفظوم

Charles|-ة3" M. Robinson،1996،صxxiv.

833-GeorgeE. Hyde،1993،160-158ص.

.318ص،عجرملاسفن-؟"؟ا
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،؟؟؟مهلبقنمةيدنهلانوئشلاتامدخمسويذلايلاملاداسفلاب

اليدبنكتملنيحلصملاءالؤهةسايسنإنيخرؤملادحألوقيو

."نورخألااهعبتايتلاتاسايسللًايقيقح

ةيملسلاةسايسلاىلإءوجللاناك:مالسلاةسايسميوقت•

ةديدجلاةسايسلاتناكو،ةقباسلاةيكيرمألاةسايسلالشفبًافارتعا

نلعنيلوئسملاءالكولابصانمتعزوذإينيدعباطتاذ

ءانثتسابةفلتخملاةيحيسملافئاوطلاىلعةيدنهلالئابقلا

نأكلذ،ًاضيأتلشفةينيدلاةسايسلاهذهنكلو،نومروملا

ىدأامماهفادهأذيفنتلةمزاللالاومألاصصخيملسرجنوكلا

مدعىدأامك،تايمحملاءاجرأيفةعاجملاراشتناىلإ

ةرزجمكثراوكىلإةيمسرلاتايمحملاديدحتيفحوضولا

ملاسملاميعزلاةماعزب"ناياشلا"ةيرقدض(1868)اتيشاو

نأامك،ةيملسلاهلويمةيحضبهذيذلا"دوسألاقيربإلا"ًادج

ةجيتنحابرألاينجيفءالكولارمتساوعطقنيمليلاملاداسفلا

تلغشناو،(ًايونسرالود1500)يمسرلامهبتارةيافكمدع

سدقملاباتكلاميلعتبوةينيدلاتاعارصلابةيحيسملافئاوطلا

.ةعارزلامهميلعتنمألدبدونهلل

ةيلاتلاعمقلاتاسرامموةيضاملاداهطضالاتايركذلةجيتنو

ةعزنلاةدوعىلإىدأاممتايمحملاةايحدونهلاضفر

ةيملسلاةسايسلاتحسفأومهتدابأوأمهترهقيتلاةيركسعلا

تاعزنلاراشتناىلعتقداصومهيضارأىلعءاليتسالللاجملا

دعبامىلإةسايسلاهذهتاريثأتتدتمادقو،مهدضةيرصنعلا

اهنمريثأتبنيناوقةدعتردصفتنارغسيسيلويسيئرلادهع

835-GeorgeE. Hyde،1975،187ص.

835-|Charles M. Robinson،1996،صxxiv.
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ميظنتلاةداعإنوناقو(1887)صيصحتلانوناقاهزربأ

.897(1934)

تدأرصانعةدعمهفالتخاىلعنوخرؤملادروي:ةجيتنلا•

دامتعالاولوحكلاوضارمألايهمهئانفودونهلاةميزهىلإ

عمةراجتلامهلاهتبلجيتلاىرخألاةعنصملاعئاضبلاىلع

روثاميسالقزرلارداصمىلعءاضقلاوريجهتلاو،ضيبلا

،؟؟؟مهيلعبورحلانشوتايمحملايفةايحلاو،نوسيبلا

هذهلكنعضيبألالجرلاةيلوئسمةقيقحنعرظنلاضغبو

اهقبطلماوعاهمظعملباهنيبنمنأظحالناننإف،لماوعلا

لبمهريضحتومهنيدمتودونهلايقرتلالئاسواهتفصبضيبلا

ءاضقلاوتايمحملاةايحوريجهتلاوةراجتلايهو؟؟؟مهذاقنإ

مدقتلاتافصوتناكامك)،سيماوجلاءانفإوةايحلاةقيرطىلع

نمزيفنويدلاوتارامثتسالاوةرحلاةراجتلايهوةيبرغلا

نيحلصملانإليقاذهلو(انفلختيفًاببسةينامثعلاةلودلا

رمخلاو،"مهئادعأأوسأةقيقحلايفاوناكدونهلاءاقدصأو

ًايمسراهبمهلحمسيتلاونيدمتلالئاسونمًاضيأتناككلذك

ىلعةمالع(إالعفةعونممتناكاهنأكو)1953ةنسذنم

لب،"أ(!)يراضحلادشرلانسمهغولبدعب"ةاواسملا"قيقحت

897-HowardR. Lamar،1998،847-845ص.

|Russeـة898 Thornton،1990،صxvi.

-WarrenA.BeckandYnez D. Haase،1992،49ص.

-TonyBoddington،1977،135و133و114ص.

-RogerL. Nichols،1999،122ص.

833-FrancisPaul Prucha،1995،594ص.

399-|Charles M. Robinson،1996،28ص.

Clarkـ991 Wissler،1989،324ص.
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،"ًايلعفةيدسجلاةدابإلايفةيميلعتلاتاسسؤملاتمهاسدقل

يفنييلصألاناكسلاءاقبنمنيخرؤملاضعببجعدقو

يتلاةدابإلالماوعلكدعبمهئانفنمسيلواكيرمأ

ةينيدمتلاتالواحملاهذهلكدعبمهألالاؤسلاو،ألا"تاهوهجاو

حيحصتلاةيل"ةراضحملعتتملأ:اهتيدجضرفىلعةلشافلا

نمنورقلاودوقعلاكلتلكدعبةلحرمةيأيف"يتاذلا

ًاتقوجاتحييرذجلايعامتجالاريغتلانأةميقعلاتالواحملا

اكيرمأيفضيبألاناطيتسالاةعرسهتحنميذلانمرثكأ

؟نييلصألاناكسلل

ثيحنماندالبيف"مالسلاةيلمعك""مالسلاةسايس"•

جئاتنيصحننأاندرأاذإو:اهسفنجئاتنلاءالبواياونلاقيرب

تدأاهنأىرنسنيطسلفةيضقاهيفترشحيتلامالسلاةيلمع

ينويهصلانايكللنيطسلفضرأنم%78نعلزانتلاىلإ

تسيلواهيلععزانتمضارأةيقبلاتحبصأمث،(1988)

ناطرسلاباهحايتجالقيرطلادهمامم،(1993)ةلتحمضارأ

ولسوأقافتاعيقوتدعبةرمنمرثكأفعاضتيذلايناطيتسالا

نادقفةيلمعتمانتو،ةلقتسملاةينيطسلفلاةلودلاملحالتاق

ةروصبًادمتعمحبصافنيطسلفبعشليداصتقالالالقتسالا

،عبطلابةيناجملاريغةيلودلاتادعاسملابتاورىلعةيثراك

اذهو،1967ةسكنذنمأدبيذلايداصتقالاقاحلإلادعبكلذو

.34-32ص،2015،ناوصنابعشدمحم-"

-AngieDebo،1983،288ص.

-JeffreyOstler،2010،115ص.

Clarkـ903 Wissler،1989،318ص.
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ةينيطسلفلايضارألاتحبصأذإيسايسلاقاحلإلاىلإةفاضإلاب

مث،ينويهصلانايكلاعبتتيتاذمكحةقطنمنيينيطسلفلاةقفاومب

ةسايستعبتيتلاوبعشللةيخيراتلاةدايقلاىلعءاضقلامت

لوصحلالمأىلعلوطأةدملاهلديهمتلادعبةليوطةدملمالسلا

ىلعءاضقلاىلإالإدؤيملكلذلكنكلوةيلودلاةيعرشلاىلع

لماكلامالستسالاوهناكبولطملانألاهلايتغاوةدايقلاهذه

نكلوناعجشلامالسبهريوصتولحيناكيذلامالسلاسيلو

ةعاجشلابهلةقالعالرادغنابجىوسنكيملرخألافرطلا

دعببورحلافنعأضعبةقطنملاتدهشًاضيأاذهبو،ةوجرملا

ثدحامببورحلاهذهخرؤننأاننكميو،مالسلاتايقافتاعيقوت

لحارلاسيئرلاوينويهصلانايكلانيبمالسلاةيقافتاعيقوتذنم

لحارلاسيئرلاعمولسوأةيقافتامث(1979)تاداسلارونأ

لحارلاكلملاعمةبرعيداوةيقافتامث(1993)تافرعرساي

ثيحلوألاخيراتلاذنمةقطنملاأدهتملو،(1994)نيسح

مثةيمادرزاجمنمهعبتامو(1982)نانبلوزغاندالبتدهش

و1993)نانبلبورحمث(1987)ةراجحلاةضافتناعمق

و2012و2009-2008)ةزغبورحو(2006و1996

رمحلادونهلاخيراتديعيلهف،ًادجةفينعبورحاهلكو(2014
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صخلم

يضارأىلعءاليتسالالحارموةيكيرمألاتاسايسلاصخلم

ءادوسلالالتلاريصمودونهلا

ةيدرفلاةيكلملاف،ىرغصلاتايمحملاف،ىربكلاةيمحملا)

(رقفلاف،ةريغصلا

نييلصألاناكسلاداعبتساساسأىلعيكيرمألاعمتجملاماق

ةيادهلاوريشبتلاوةراضحلابلجتاءاعدامغرو،"؟هلوخدنم

،داعبتسالاوألاصئتسالاهنأةيادبلاذنمحضتادونهلاريصمنإف

بورحلانمنوجنينملداعبتسالاةيلمعتناكةيادبلايفو

ثيحًابرغمهلاسرإبمتتةبقاعتملاةئبوألاتاجوموةيلاتتملا

ردص1834ةنسيفو،ضيبألالجرلانعنيديعبنوشيعي

هنألدونهلالامعتساليبسيسملابرغةقطنملكدرفينوناق

لجرللعمطمالمثنموىربكءارحصاهنأدقتعملانمناك

ءطببنونبتيوأمهديلاقتلًاقفودونهلاشيعيسثيح،اهيفضيبألا

.مهلةيمهأالف،قرفال،ضيبألالجرلاةراضح

ةيحالصنعفشكولصاوتيناطيتسالاددمتلانكلو

تريغتودونهلاضرأةحاسمتصلقتف،ناطيتساللءارحصلا

تناكوةصاختايمحميفمهرصحوحنةيكيرمألاةسايسلا

ةسايسلاهذهلةيلاقتنالاةوطخلايه(1851)يمارالةدهاعم

904-RogerL. Nichols،1999،55ص.
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ددمتلاوةايحلالهستيتلاتاعارتخالاضعبروهظبو،ةديدجلا

نينطوتسملاباهئلمةيلمعتحبصأىمظعلالوهسلاءاوجأيف

،هيفدونهلانمصلختللبرغكانهدعيملو،طقفتقوةلأسم

رضحتلاامإوهًايرظنمهمامأحورطملارايخلاحبصأو

اذهنأةقيقحلانكلو،ءانفلاوأيكيرمألاعمتجملايفطارخنالاو

يتلاصرفلاكهلوخدلةلداعةصرفمهيلعضرعيملعمتجملا

ءاحنألكنمقافألاذاذشونيرجاهملاىلعةضورعمتناك

ًايرظنتممصيتلاتايمحملايفمهرصحمتدقف،ملاعلا

يأمهلمدقتملاهنكلوضيبلالئاذرنًعاديعبةراضحلامهميلعتل

ضارأتناكاهنألكلذو،"ةراضحلاباعيتسالةيقيقحةصرف

مدقتملةيكيرمألاةموكحلانأامكةعارزللةبسانمريغةلحاق

كلذكمدقتملوةيعيبطلاتابقعلاىلعبلغتللةمزاللاةنوعملا

.دونهلاةشيعملةمزاللانؤملا

مهلتقبتيتلاةليلقلادونهلايضارأيفعمطلارارمتسادعبو

نمةيقابلاةيقبلاىلعءاضقللديدجينيدمتعورشمرهظ

ةجرديفرظنلانودمهتمواقمومهتيصخشوأدونهلا"فلخت"

نمىقبتامىلعلوصحللتقولاسفنبو،""""مهرضحت

يذلاوه(1887)يدرفلاصيصحتلاعورشمناكو،مهيضارأ

يدنهلاميلعتمساباهيضارألضفأىلعلصحوتايمحملاككف

لمعيوًايصخشًاكلماهكلميضرأةعطقىلعةرضحتملاةايحلا

دعاسيامةموكحلامدقتملىرخأةرمنكلو،هتوقبسكلاهيلع

ءاليتسالاوهناكيقيقحلافدهلانأل،"7نيدمتلاقيقحتىلع

395-TonyBoddington،1977،129ص.

395-AngieDebo،1983،299ص.

397-PaulaMitche| Marks،1998،220ص.
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ريصمبمامتهالارظنيمهبمامتهالانكيملوضرألاىلع

تضفخناةعارزلاىتحوملظملامهريصملاهدعباوكرتفضيبلا

رثكأاوناكنيحلصملانإليقاذهلو،""""صيصحتلالظيف

.3"ذيفنتلانمريظنتلايفةعارب

دونهلاةحلصملتمدقيتلاعيراشملاهذهلكنأظحاليو

مهوًايلمعضيبلاةحلصميفًاضيأ"ةفدصلاب"تناكًايرظن

لبةدئافيأىلعيدنهلالصحيملوةياهنلايفاهنماودافأنيذلا

وضراعمهيلإريشيناكاموهورمتسمعجارتيفهعضوناك

نأبعصلانمومهيلإيغصينماودجينأنودعيراشملاهذه

ققحتهيلإاوهبناملكنأذإمهرصعيقباساوناكمهنأروصتن

درجمةيضقلانأريغبيشيامملشفةيبلغألاهاعدااملكو

يفةفينعلالئاسولامادختساظحالياذهلو،ءيربيركفعارص

نييلصألاناكسلاةحلصمللمعلاتعدايتلاىؤرلاهذهقيبطت

نملهف،نيديفتسملامهضيبلاناكاميفةدابإلاىلإمهبتهتناو

ءيشبيدنهلازفيملوًامئادضيبلاحلاصمتققحتنأةفدصلا

انذخأاذإاذهميلعتلاكًارهاظةيباجيإلالئاسولانمىتح

نسحىلعةفاقثلاوةماعزلاوةليبقلاميطحتكىرخألاتاسايسلا

؟نظلا

هاركإلابةيكيرمألاةموكحلاءاليتسادعبثدحاذامنكلو

1876)ءادوسلالالتلايفةسدقملا"وسلا"ضرأىلع

؟(1877

ةمكحملوخييذلايئاضقلا"وسلا"نوناقرودص1920

يفاهنمدونهلاينثتساو1855ةنستسسأتيتلا)تابلاطملا

FrancisPaulـ908 Prucha،1995،895ص.

.655ص،عجرملاسفن-"
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تايالولادضةلداعلا"وسلا"ةليبقىواعديفرظنلاب(ةيادبلا

.ةدحتملا

.اهنععافدللنيماحملكوتةليبقلا1922

.ةلصفنمتاضيوعتةيضق24نوفنصينوماحملا1923

ناكسلانمىقبتنملةيكيرمألاةيسنجلاحنم1924

ةموكحلاىلعدمتعملايدنهلاعضوسيركتىلإيدؤينييلصألا

مكحتلاوهنوئشةرادإىلعةردقةيأةيسنجلاهديزتالو

ةيداحتالاةموكحلاهيفتررقيذلاتقولايفو،"أ"هريصمب

اهلنينطاومكمهعضوتايالوتضفرنينطاومكدونهلاعضو

."أ"ةيداحتالاةموكحللنوعضاخمهنأل

زودنوناقىغلأيذلاميظنتلاةداعإنوناقرودص1934

عمتجملايفمهجمدودونهلاةكرمأةسايسفقوأو(صيصحتلا)

يفمهتكراشمةدايزومهيلإضارأةداعإىلعلمعويكيرمألا

لجرلاةموكحرارغىلعتاموكحةماقإب،مهنوئشةرادإ

لضفتاهنوكلكلذتضراعةيدنهلاةيبلغألانكلوضيبألا

ةصاخضارأهلتراصوجمدنانممهنموةيديلقتلاةماعزلا

رثأاذنوناقلاناكوةيلحملامهتفاقثعيجشتعمدونهلالعافتدقو

رطخلالاوزدعب)؟"ةيدنهلاةسايسلايفمئادرييغتيفماه

مهنمبلسامنكلو،"؟ةيلبقتاموكحتنوكتف(ناوألاتاوفو

349-VineDeloria،1985،92-91ص

.107ص،عجرملاسفن-؟"

912-RogerL. Nichols،1999،279ص.

33-EdwardLazarus،1999،436ص.
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ىلعلمعهنأامك،"؟هدرمتامفاعضأبقوفينوناقلااذهدعب

.ألأةدونهلابمكحتلاةدايز

روتسدللسماخلاليدعتلانأبيضقتايلعلاةمكحملا1937

درنمألدبطقفةيلامتاضيوعتعفدبسرجنوكلالوخي

.يضارألا

هردصأنوناقبةيدنهلاتابلاطملاةنجلسيسأت1946

عفدبكلذمتيسوةقلعملادونهلاملاظميفرظنللسرجنوكلا

بلسلانمزيفاهتميقلًاقفوضرألانمبلسامعتاضيوعت

درلمشتالةيلامغلابمبودئاوفةيأنودوكلذدعبسيلو

ًادجةدودحماياضقىلعيضارألادررصتقاو،اهسفنضرألا

نمرثكأهريمضءاضرإوملاظلاحلاصلاهزاجنإناكاذهلو

."؟دونهلاضيوعت

.تابلاطملاةنجليفءادوسلالالتلاةيضقعفر1950

ةيلوئسمءاهنإفدهتسايذلاءاهنإلانوناقرودص1953

؟ا"7ةيلهألايلماكمهتفصبدونهلاىلعةيداحتالاةموكحلا

نكلو،يكيرمألاعمتجملايفجمدلاةجردىلإاولصومهنوكو

تبثيوةيدنهلاتاعمتجمللةديدجثراوكيفببستينوناقلااذه

ريغوأةسوردمريغةئطاخةسايسدرجمنمرثكأهنوك

هراثآةجلاعمنود1970ةنسهؤاغلإمتينأىلإ،ةدوصقم

.919ةرمدملا

344-VineDeloria،1985،60ص.

.181ص،عجرملاسفن-"3

.52ص،عجرملاسفن-

-JackUtter،2001،224-223رص.

347-EdwardLazarus،1999،436ص.

918-918-RogerL. Nichols،1999،293-292ص.
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.ءادوسلالالتلاىوعدضفرتتابلاطملاةنجل1954

.ةنجللارارقرقتتابلاطملاةمكحم1956

.نيرخآاهيماحمبلدبتست"وسلا"لئابقو

.تايمحملاينكاسلةيروتسدقوقحدم1968

تاموكحلاتدقتناىتلانييكيرمالادونهلاةكرحسيسأت

ًاريبعتاهنوكتفنوةيكيرمألاةموكحللةلامعلاباهتفصووةيلبقلا

.يتاذلامكحلانع

ىلعاينروفيلاكيفزارتكلاةريزجلالتحا1971-1969

مسابةيدنهًاضرأاهنالعإونييلصألاناكسلانمةعومجميديأ

.دونهلاعيمج

ةكهتنملاتادهاعملاةريسميفنورهاظتيدونهلا1972

.ةيدنهلانوئشلابتكمنولتحيو

دونهلاةكرح:ةيناثلاةحيرجلاةبكرلاةعقوم1973

عقوميفةيرقلالالتحاباهعابتأموقيوًاجاجتحادوقتنييكيرمألا

نوبلاطيوةحلسملاةوقلاب1890ةنسيفتعقويتلاةرزجملا

ةسائرمعدتةيكيرمألاةطلسلاو،مهريصمريرقتومهقوقحب

.ةيمحملايفاهلةيلاوملاةيروتاتكيدلاةيدنهلاةموكحلا

نودتايدنهلاءاسنلافالآميقعت1976-1973

.331نهتقفاوم

نويلم17.5"وسلا"ضيوعتبمكحتتابلاطملاةنجل1974

.ءادوسلالالتلانمألدبةدئافورالود

.ميلعتلانوناقويدنهلاريصملاريرقتنوناق1975

.تاضيوعتلانمنؤملاباسحيغليسرجنوكلا

33-VineDeloria،1985،61ص.
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ضيوعتبتابلاطملاةنجلرارقيغلتتابلاطملاةمكحمو

.ةيناثاهيفمكحلازوجيالو"ةيضقم"ةيضقلانوكل"وسلا"

ةمكحملااياضقلاليوحتوتابلاطملاةنجللمعءاغلإ1978

ةيكيرمألاتابلاطملا

.ةينيدلاةيرحلانوناقو

ةلباقريغوةيضقمةيضقلانوكنعلزانتيسرجنوكلا

.ةعجارملل

17.5غلبمبةيناثةرممكحتتابلاطملاةمكحم1979

.دئاوفلاعمرالودنويلم

106غلبمبيضقتومكحلاكلذرقتايلعلاةمكحملا1980

.دونهللرالودنويلم

.ءادوسلالالتلادرلنوناقعورشملوأميدقت1985

يفرالودنويلمنيعبرأبيضقتتابلاطملاةمكحم1989

329.1868يمارالةدهاعمكاهتناةيضق

ملًاماعنيتسةدملمكاحملاةقورأيفةقحالملاهذهمغرو

دئاوفمكارتمغروءاضيبلاةلادعلاىلعءادوسلالالتلالصحت

ىلعءاليتسالانعضيوعتللةمكحملاهبتمكحيذلاغلبملا

رالودرايلملاهيدعتو،ةيعرشريغةقيرطبءادوسلالالتلا

ةسدقملااهضرأةدوعىلعرصتوهملستضفرتةليبقلاتلازام

اهئانبأرقفواهمامأتارايخدوجومدعواهفقومفعضمغر

اولبقولرالودفالآةرشعمهنمدحاولاضبقيسنيذلا

؟ملسمرايلملاةمأربتعتلهف،ضيوعتلا

:يفلودجلاليصافتنمريثك-"29

-EdwardLazarus،1999،311-290و438-435رص.
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قحالم

ةيلاحلا"وسلا"ةليبقرئاشعمالعأ
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ةفيحصيفامكاسنرفلةرايزيف"سلاجلاروثلا"ديفح

1977/4/21ةيعوبسألاةيتيوكلا"فدهلا"

"سدقملارسنلا"
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( السوداء بالتالل المطالبة الهندية صحيفة1981التظاهرة ملحق في ) الكويتية 25/7/1983القبس

( فيها أراضيهم باسترداد الهنود يطالب التي (1983الواليات
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American Indiansand

AlaskaNatives3جه
in the United States

---------- ====================

---------------------------------------------------------------
------------------------------------- ============================ ==============

،رضخألانوللابيهو(2000ةنسءاصحإ)ةيلاحلاةيدنهلاتايمحملا

ضارأنودةيلبقتاموكحيهفىرخألاناولألاامأ

(-uSaO/priOrity-areaS/indianا/http://WWW.justice.gOV

resالntry/facts-and-figالCO)
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ًاماعنيثالثلبقهتبتكيذلايعماجلاثحبلافالغ

هساسأىلعباتكلااذهينبو
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ا٩٨هربوتكا4نمءادتبا.-------

.ادنيرتم-ةيلودلاةناكملانا-

-----

- ::::::::::::::: - --------:-: " ----------------------------------------------------------==============

ىركذلايفتيوكلاىلإليبولفابلشحوملابرغلاضارعتساةرايز

(1985)"سلاجلاروثلا"ةلحرلةيوئملا
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انعاضوعري-ممآ،انيضرأمطيعيلمعد

يراالاناامئ2يلاولات

رم"رما-

يعماجلاثحبلانمةريخألاةحفصلا
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!نحننمفرعننأ،ريغلانعأرقننحنو،حمسيهنأللب

ناكميأنمو،تقولكل،باتكلافالآ

onرزةiuجر
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